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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ìàøùé úñðë óåàåéîçøå ïéã äá úéà æ äî 
ïéìò øñéìú äá úéà äðùåùç ìàøùé úñðë óåà 

ìéëî øñéìú äá úéàï ìëî äì ïéøçñã éîçøã 
àëäã íéäìà óåà àäøèñèàúòùî é øëãàã 

ïéáéú øñéìú ÷éôààéìàøùé úñðëì àøçñì áé 
 éàîà àøçà àðîæ øëãà øúáìå äì àøèðìå

á àøçà àðîæ øëãàïéââé ïéìò ùîç à÷ôàì 
äðùåùì ïéøçñã ïéôé÷úãé ïåø÷à ùîç ïåðéàå 

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

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

                                                           

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

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

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

  ).א"ד(לאה  ו
 ). א"ד(ולא גוון  ז
 ). א"ד(ב דידה והכוללים "ב דידיה וי"י ח
 ).הערת הזוהר(א "שמות קפו ע, וקמז, ב"וקלח ע, ב"נשא דף קלא ע). א"ד(אימא ' פי ט
 משעה##???*עתאשמ י

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

 ).א"נ(
 ). הערת הזוהר(א "ע בקז ע"פנחס רלג וצ יד
 ).הערת הזוהר(א "תרומה קסט ע טו
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 שהשושנה כמו ,יותר ולא אצבעות חמש
 שהם חזקים עלים שהחמ על יושבת
 היא הזו והשושנה .אצבעות החמש דוגמת

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

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

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

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

  .בראשית

áöà ùîçã àîâåã ïéôé÷ú ïéìò ùîç ìò ïò
äëøá ìù ñåë åäéà àã äðùåùåà íéäìàî 

 ïàëî ïéáéú ùîç äàúéìú íéäìà ãò àðééðú
 æéðâúàå éøáúàã øåà äàìäìå]ìéìëúàå [

)ìéìëå(äðùåùá ìàòã àåää úéøáá > àã< 
àòøæ äá ÷éôàåá éø÷à àãå )àé à úéùàøá ( õò

åá åòøæ øùà éøô äùåòâ àîéé÷ òøæ àåääå 
úåàá)å(ùîî úéøá ãð÷åéãã äîëå  úéøáã à

ïéâååæ ïéøúå ïéòáøàá òøãæàä àåää ]ð" ààåääã[ 
îá ùøôî àôéìâ àîù òøãæà êë àòøæ" ïååúà á

)ëàãáåò (>àãáåòã<úéùàøáã å:  
 הנצנים" פתח שמעון רבי ."בראשית"

 מעשה זה ,"הנצנים" ".בארץ נראו
 ביום ,מתי ,"בארץ נראו" הם ,בראשית
 נראו" אז ,"הארץ ותוצא" שכתוב ,השלישי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                     

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

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

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

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

 .וביהל אור, ובזוהר הרקיע, י"אריכות בעניין זה שער מאמרי רשב' עי ו
 ).הערת הזוהר(ב לקמן ה "יקרא ד עב ו"א לט ע"צז ע ז
 ).א"ד(ישרצו ' תור בגימ ח
 ).א"נ(מ " א-ולכן אמר נעשה לשון רבים לרמוז שלכך בראו  ט
 .זוהר הרקיע' עי י
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 יוסף נכנס ,בו ונגנזו יוסף נולד .אמתה
 נראו "ואז ,שם אותם ונטע הקודש ארץל

 בשעה, נראו הם מתי ו.שם ונגלו" בארץ
 בשעה כי ,בעולם הקשת התתגלהש

 בשעה ו.יםתגל הם מאז הקשת שנראית
 את לקצץעת , "הגיע הזמיר עת "ההיא

 לפי, ניצלו למה .העולם מן עיםרשה
לא , א שנראול ואם ,"בארץ נראונצנים "ש

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

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

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

  ."זהב

åâ åøéîèàå> ð"åäá à< óñåé ãéìéúà èåù÷ éàéáð 
îèàåéøå áéöðå àùéã÷ àòøàá óñåé ìàò äéá 

 éúîéàå ïîú åìâúàå õøàá åàøð ïéãëå ïîú ïåì
 àäã àîìòá úù÷ éìâúàã àúòùá ïåæçúà
 ïåðéà ïééìâúà ïéãë éæçúà úù÷ã àúòùá

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

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

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

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

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

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

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

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

  ".מי"

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

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

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

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

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

éàåî éø÷àå àúúì àøçà ú" éàä ïéá äî ä בין מה ו."מה "נקרא שהלמט אחר ויש

                                                                                                                                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

 ).ה וענין רצוא"ד ד"צ יג ע"א על ספד"בהגר(מכיוון שזהו הזיווג שבחשאי המכונה בטישה ) ב"ע
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" מי "נקרא שהסתום הראשון אלא ,לזה זה
 ומפשפש אדם אלושש כיון ,הלשאל עומד

 כל סוף עד לדרגה מדרגה ולדעתלהתבונן 
 מה". ה"מ", םָש לגיעמש כיון, הדרגות

 הכל הרי, פשפשת מה, הסתכלת מה, ידעת
 מה "בוכת זה הסוד הועל .כבתחילה סתום
  ."לך אדמה מה אעידך

î éø÷àã äàîéúñ äàîã÷ àìà éàäì" àîéé÷ é
äìàùìà ùôùôîå ùð øá ìàùã ïåéë 

 ìë óåñ ãò àâøãì àâøãî òãðîìå àìëúñàì
î ïîú éèîã ïåéë ïéâøã"äá äî úòãé äî 

 íéúñ àìë àä àúùôùô äî àúìëúñà
 áéúë àðã àæø ìòå àúéîã÷ãë)âé á äëéà ( äî

ãà äî êãéòàêì äî  
 ואמר קול יצא המקדש בית נחרב כאשר

" מה"באותו , ומה אדמה לך ("אעידך מה"
 מימים בך העידותי ויום יום בכל ,)אעידך

 את היום בכם העדתי "שכתוב ,קדמונים
" לך אדמה ומה "."הארץ ואת השמים
 בעטרות אותך עטרתי ממש אופן באותו

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

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

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

 זו הרגהדהש הואיל, שלך הנחמה היווז
  .בכל לך אשוה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ,הקצה אל הקצה מן מבריח שהוא, יעקב

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

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

àìéòì íéîùä> î"ä< àúúì íéîùä äö÷ ãòå 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(' ז א"שמות קנ' ז א"ו קס"י' א' ולהלן ט' ח ב"א בהעלותך קמ"ויקהל רי' ח א"ומה קלתר א
ג שהוא כינוי "ח מא ע"א על תז"בבהגר' ועי, שכאן כוונתו שהוא כינוי למלכות' ענף ה' ח שער א"ע' עי ב

 .למלכות דאצילות
  ).א"ד(א בההוא יומא ומה אדמה לך בכל יומא ויומא "נ ג
ולכך אמר , ן שאם יחטאו אינם משפיעים להם שפעם"ה על ישראל שמים וארץ שהם זו"ד הקבהעי ד

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

 ).$מ"מ(וכאילו אמר למה שהיא מלכות אדמה לך ,  המלכותדמיתי אותך למה שהיא' פי ה
 ).$מ"מ(' ועטרא דגבורות לנוק, א"עטרא דחסדים לז ו
  ).א"ד(י "ת תרות"ס ז
 .ע מקורו"וצ" לתתא"בוילנא נוסף  ח
  ).הערת הזוהר(' ז ב"שמות רל ט
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 קצה האל, "מי "אושה הראשון קצההמ
. באמצע שעומד לפי ,"מה "אושה האחרון

  ."אלה ברא מי "זה ועל

)>ð"à <àúúì íéîùä äö÷( á÷òé úéøé àãå 
 äö÷ä ïî äö÷ä ìà äö÷ä ïî çéøáî åäéàã

 äàîã÷î åäéàã" åäéàã äàøúá äö÷ä ìà é
î" àøá éî àã ìòå àúéòöîàá íéà÷ã ïéâá ä

äìàà:  
 קופס, בני אלעזר ,שמעון רבי אמר

 הסתומים עליונים סודות ויתגלו דבריך
 רבי שתק .העולם לבני ידועים שאינם
) שעה (רגע ועמד שמעון רבי בכה. אלעזר

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

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

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

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

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

  מעשה שמיך אראה כי "בוכתש

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

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

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

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

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

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

äùòî êéîù äàøà éë  
  á/à  

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

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

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

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

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

 סתוםה הקדושהנר  בתוך וחקק. החקוקים

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

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

ïéøåéö ìëæïéôéìâ ìë äá ÷÷ç ç àðéöåá åâ óéìâàå 
àùéã÷èîéúñ àéäàîéúñ àøåéö ãçã åôéìâ àé 

                                                                                                                                                                                     

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

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

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

וקראה , ה דאריך הלבישה לגבורה דעתיקכי יש בחכמה קצת דין להיות שחכמ, אבא נקרא בוצינא ט
 $).מ"מ(קדש ' קדישא כי החכמה נק

 ).$מ"מ(ן "שהיא נעלמת תוך אימא וזו י
 ).$מ"מ(ן "היא בינה שגם היא סתומה תוך זו יא
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 ,קדשים קדש ,וםסת אחד ציור של חקיקה
 אתונקר המחשבה מתוך שיצא קועמ בנין

 ולא עומד .לבנין )ראשית (תחלהה "מי"
 אלא בשם נקרא לא ,וסתום קועמ ,עומד

 ,)זהה( בשם ולהקרא להתגלות רצה ".מי"
 ,אלה וברא שמאיר מכובד בלבוש והתלבש

 אלו האותיות התחברו .בשם "אלה" ועלה
 שברא וטרם .אלהים בשם ונשלמו באלו
 שחטאו והם .אלהים בשם עלה לא ,אלה
 אלה" אמרו זה סוד ועל ,)בעולם( בעגל

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

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

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

  .די ,זה

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

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

 àîùá)àã ( àøáå øéäðã ø÷é ùåáìá ùáìúàå
 ïéìà ïååúà ïåøáçúà àîùá äìà ÷éìñå äìà
 àøá àì ãòå íéäìà àîùá íéìúùàå ïéìàá

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

ìàøùé êéäìàáî óúúùàã äîëå "äìàá éâ éëä 
 íéé÷úà àã àæøáå øéãú óúúùàã àîù àåä

àîìò çøôåã äéðîå äéì àðéîç àìå åäéìà 
 äìéã àøúñå àæø ìò àðîé÷åàã äìî àðòãé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 àøåëã ìë äî÷ ïåæçúàã àúòùá éæç à÷ãë

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו"וצ, ")א בעלמא"נ("בדפוס וילנא נוסף  א
ביאור עניין זה באריכות ' ועי, שם מבאר כי הוא בחינה של גלות). ו"לש(א "פרשת משפטים קה ע' עי ב

 .ביהל אור
כך תמיד כל יום ויום נכנסים , ואז נעשה שם אלהים, א"י דאימא בז"ריאת העולם נכנסו נהכמו שבב$  ג

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

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

ה "דע(כ למעני למעני אעשה "ומעשים בתחתונים לעשות את התיקון בעצמם ואז נעשה הזיווג בבחינת מש
  .'$$פרק ח' ח שער מ"ע' עי). ג"ב קכא ע"ח
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 כל של כנגדם זכר של בכלים והתקשטה
 אותיותישראל מושכים ו. בישראל זכר

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

 ואז ,)לוהל האותיות להמשיך כדי נפשי
 שיהיה ,אלהים בית עד מלמעלה אדדם

 ותודה רנה בקול" ,ובמה ,דוגמתוכ אלהים
  ".חוגג המון

 áéúëã)æé âë úåîù (>ìà <)úà( ïåãàä éðô 
åäé"ïåãà éø÷à àãå äà øîà úàã äîë ) â òùåäé
àé ( ú÷ôð ïéãë õøàä ìë ïåãà úéøáä ïåøà äðä
ä 'é úìéòàå ' àøåëã éðàîá úèéù÷úàå

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ,רשומה העליונה זו .תחתונה וזו ליונהע זו

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

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

äàúú àãåæøîàå íéùø äàìò àã à àéöåîä 

                                                                                                                                                                                     

גם המלכות ' נק, ועתה שקיבלה קישוטי אימא הנקרא עלמא דדכורא, י לשון נקבה"אדנ' מתחילה נק א
 ).$מ"מ(לשון זכר , אדון
 .ע מקורו"וצ, "בפומאי" וילנא איתא בדפוס ב
 .א"נמחק בהגהות הגר ג
 .אריכות ביהל אור' עי ד
כדי , מכאן דעיקר קדושת לימוד הקבלה ומעלתו הוא לדבר בבחינות שלמעלה דווקא ולא של מטה ה

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

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

 וכל זה על ידי . בהדמותה לבינה להקרא אלהים כגוונא דילה, מלכות, מקדש תחתון,ובנא מקדשא לתתא
 ובפרט אם הוא אדם רשום ונשמתו ,דברי תורה כאשר יוצאין מפי האדם האומרם' וכו .אלעזר' ת רשתיק

 ויעשו שלום , ויתקנו האצילות העליון, כפי חשיבות נשמתו, הנה דבריו יעשו רושם למעלה,לותמן האצי
 אם ,מעלה וכפי הדברים הנאמרים יתקנו ל.ת ובפמליא של מטה והיא מלכו,בפמליא של מעלה שהיא בינה

 העליונים ת כי אם דבריו בסודו,י לקמן"ש רשב" כמ,)א כפי שורש לימוד"נ( ואם ארצות ,םשמים חדשי
ש " כי לפי שדבר בהן ר, הנה יתקן באצילות במדה אשר דבר בה להכין אותה ולסעדה,ובאצילות הקדוש

 .$ בינה ומלכות, נבראו ונתקנו שתי העולמות,תבבינה ובמלכו
 , העליון נעלם. העליון להשפיע והתחתון לקבל, ראש הבנין העליון וסופו, אלותמדרגו'  הנה בז

 ושניהם ,"דא עלאה ודא תתאה" וזהו . והשני נשמה למה שלמטה ממנו, העליון נשמה לבנין.והתחתון נגלה
כי  , וזה נרשם בהם לגילויו, וזה נרשם בעליונים להעלימו, זה בעליונים וזה בתחתונים,רשומים ומפורסמים

'  לפעמים יורה על ה,יתירה'  והנה בכל מקום שיש ה. כנודע,זה עלמא דאתגלייא וזה עלמא דאכסייא
 כי הוא מחיה את , שאין כמוהוהעלא'  והנה המוציא במספר הוא על ה.תתאה'  ולפעמים יורה על ה,עלאה

ש במספר " וז. רבוון' עד שעולים לס, כי בבינה נכללים השש קצוות כללות רב,כולם והוא המוציאם במספר
 , והוא מוציאם למטה למינם, כי כולם עומדין בבינה בהעלם גדול,שתין ריבוא אינון דקיימין כחדא
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 "המוציא" ,"צבאם במספר המוציא" ואומר
 זה דוגמתכ ,כמותו ואין נודעש אותו -

 ההוא -  "המוציא" .הארץ מן לחם המוציא
 .אחד והכל ,התחתונה הדרגה זו ,שנודע

 ,יחד שעומדים הם רבואששים  - "במספר"
 להם שאין למיניהם צבאות והוציאו
 אותם בין - "לםולכ" )זה גמתודכ. (חשבון

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

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

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

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

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

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

òãåîúùàã àåää àéöåîä íàáö øôñîáá úéìå 
õøàä ïî íçì àéöåîä àã àðååâë äéúååëâ 

ã àã àòãåîúùàã àåää àéöåîä äàúú àâø
 ïéîéé÷ã ïåðéà àåáø ïéúù øôñîá ãç àìëå

éìéç å÷éôàå àãçë àðáùåç ïåì úéìã åäééðéæì ï
]àã àðååâë[ ïéìéç ìë ïéá ïéúù ïåðéà ïéá íìëì 

àî àø÷é íùá ïåäìéã àîéú éà àø÷é íùá é
îùá ïåì àø÷ã àåä éëä åàì ïåäú> ïë íàã
äéì éòáî åîùá< àì àã àâøãã àðîæá àìà 

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

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

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

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

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

  בו ועליתם

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

äéá  
  á/á  

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

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

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

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

  .למטה דרנע לא

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

 àð÷åéã àìë éåäîì ïéâá ãç åìéôà àåáø ïéúù
ð àì ùéàã äîë àãç àì éëä óåà àìéòì øãò

àúúì øãòðç:  

                                                                                                                                                                                     

 , כי מכחם נמשכים למטה, והם נמשכין מהעליונים ונקראים צבאם, ובעשיהה וביצירהבאצילות ובבריא
ון שיתין בין כל חיילין דלהון בשם יקרא לכולם בין אינ. ולזה אמר ואפיקו חיילין לזיניהו דלית לון חושבנא

 ).$י"שער מאמרי רשב ('מאי בשם יקרא כו
  ).א"דפ(ב "פקודי רלא ע) הערת הזוהר(ב "ב וקלח ע"שמות קסח ע א
 ).א"ד(פקודי ' ב ובגליון פ”כל מילין דאינון באתגליא כתובין עיין תרומה קסח ע' פי ב
  ).א"ד(סוד המוציא לחם מן הארץ  ג
 ).א"נ(ב "הרש.  הוציא האורות הטמונים בו למיניהםפירוש לא ד
' ט ותי"ש בתיקונים תיקון מ" וכמ,קריאת השמות קשר אותן בשורשן העליון ויחד אותם למעלהי "ע ה

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

  ).הערת הזוהר(ב " רלא עפקודי ו
 ).ק"דפ(א "ב ושמות כב ע"קכג ע ז
 .י"אריכות במאמרי רשב' עי ח
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 ,אמר הזקן המנונא רב ".בראשית"
 בהתחלה ת"בי ,בהפוך אותיות מצאנו
 ,"בראשית" היינו בהתחלה 'ב .כך ואחר

 .כך ואחר בהתחלה ף"אל .מכן לאחר "ברא"
 לאחר "את" ,"אלהים" היינו בהתחלה ף"אל
עשות ל הוא ברוך הקדוש כשרצה אלא .מכן

 ,סתומותותיות היו  כל הא,את העולם
 היה העולם את שברא טרם שנה יםיואלפ

  .ןבה ומשתעשע הוא ברוך הקדוש מסתכל

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

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

á÷ àòá ãë àìà øúáì úà"ãáòîì äàîìò á 
ïéîéúñ ååä ïååúà ìëâ àìã ãò ïéðù ïéôìà ïéøúå 

á÷ ìëúñî äåä àîìò àøá"åäá òùòúùàå äã   

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

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

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

 ,זכאית אתו ראויהאת  ,הוא ברוך הקדוש

åúà àîìò éøáîì àòá ãëääéî÷ ïååúà ìë å 
åäééùéøà àôåñîæ àùéøá ìòéîì ú úà úàéøù 

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

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

 êá éøáîì éàãë úðà úéì àìà úðà äàëæå úðà
                                                           

 .זוהר הרקיע' עי א
שהם גבול לכל , ק"כאשר רצה להאציל ולהתפשט האצלות הנעלם ו, דהיינו). א"נ(קצוות ' הוא ו ב

ק מפני כללות כל " וימים' כל הנמצא בו, אתו כל אתוון שביד כולם כח להאציל, המתגלה והם בלי גבול
, י זאת"י זאת או ע"היינו סוד המחשבה שדנה לראות אם יתגלו ע, ואתו כולם לפניו', אחת מכולם כדפי

וגלגול ההקף . כי העלות במחשבה בריאת העולם על ידי זאת הבחינה', והיינו בונה עולמות ומחריבן וכו
אתו כל "וזהו . ם יקרא בנין עולם וחורבנומפני היזק הנמשך אל מציאות העול, הבחינה ההיא כלי בריאתו

לברוא , אורם ואצילותם למעלה, ב אותיות"כי נתגלגלו בחינות אותיות בבינה בסוד הקף גלגל כ, "אתוון
ולא נברא העולם מפני סבת החורבן כאשר נבאר בכל , העולם ונתבטלו מצאותם שנתגלגלו אותם הבחינות

שיש לכל ,  וכן נפקת שנתגלגלה אותה בחינה ועבר זמן הנהגתה,וזהו עאלת אות פלוני דקאמר. אות ואות
' א סי"אור יקר ש(אות ואות זמן יתגלה בחינתו וזמן יעובר בסוד הנהגת המדות כמו שיש שמיטין ויובלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .$ואחר שגלגול זה היה בבינה, הבינה היא סופם בחמכה
 ).א"דפ(חותם הטבעת  ח
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 ,העולם את בך לברוא כדאית שאינך אלא
 מצחי על רשומה להיות עתידה ואת הואיל

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

  .יצאה

 éåäîì àðéîæ úðàå ìéàåä àîìò êá éøáîì éàãë
ïéçöî ìò íéùøà åîéé÷ã ïéðîéäî ïéøáåâã 

ìàî àúééøåà"éú ãòå ó" ïåúåîé êìéã åîéùøáå å
 úåîã àîúåç úðàã ãåòåìéàåä úéì êë úðàå 

>úðà <)àðà( àîìò êá éøáîì éàãë ] ãéî
ú÷ôð[á:  

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

 וראוי ,י"שד שמך נקראת שבי ,העולם
 ,לה אמר .קדוש בשם העולם אתלברוא 

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

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

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

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

  .מלפניו יצאה ,כך שראתה כיון .קשר

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

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

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

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

àäã àø÷ù äéì íé÷åéæù úà  ' åäéà èåù÷ úà
÷ äá åãçééúàã ïúäáàã èåù÷ úà' ø'ç ïååúà 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(' והתוית תו על מצחות וכו) ט ד(ביחזקאל ' פי א
 .י"י רשבאריכות במאמר' עי ב
א כרוה נדיבי העם "י יסוד כמד"אבות המתייחדים במלכות ע' מורה על ג' צורת ש: $זוהר הרקיע' עי ג

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

 .נקרא שדי המורה על היסוד כנודע' חפרוה שרים חפרוה ממש כרוה נדיבי העם כרוה ממש ולפי
 ).$זהר הרקיע(ת "כנגד ת" וקשוט אנת. "כנגד גבורה" וטב אנת. "כנגד חסד" יאות אנת" ד
 ).$זהר הרקיע(מזוייפת ' דוגמת ד' ור. כקוף בפני אדם, מזוייפת' דוגמת ה' כי ק, ר"אתתון דזיופא הם ק ה
  ).הערת הזוהר(ב "ויקהל רטו ע ו
 ).א"ד(א "א תרומה קנב ע"ב מקץ רד ע"ע] ק" דפ–כז [בראשית נג  ז
 ).הערת הזוהר(ב "א תרומה קמח ע"פקודי רסד ע ח
 .י"אריכות במאמרי רשב' עי ט
, כי אם אינם שלימין בו, הצדיקים חתומין באות ברית קודש הרומז לצדיק יסוד עולם: זוהר הרקיע' עי י

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

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

ס הנזכר "א וגם ז"ס וחכם באחור ישבחנה כי חכם שהיא חכמה השביח את הבינה והאיר בה בסוד אב"וז
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 פה פתחון לתת אשל כדי כך כל להתגלות
 של 'הי באהו ,היא  ,מה הטעם .לעולם
 ונאחז עליה ורוכב הקדוש הברית של השם
 הוא ברוך הקדוש כשברא ,הסוד וזה ,עמה
 ,פרצופים 'בב אותו ברא ,הראשון אדם את

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

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

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

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

]úéøáã[ äãäá ãçàúàå äìò áéëøå àùéã÷ 
á÷ àøá ãë àã àæøå"ïåùàøä íãàì äà  åã

åéã éåôðà êë ïéâáå åàøá ïéôåöøô" øãäî ã
 àã àðååâë àøåçàì ïéôðà åøãäúà àìå 

 àã àðååâë ïéôðàá àã àðååâë àìéòì ìëúñà 
 àã àðååâë àúúì úìëúñà á÷ äì øîà " ä

åúáïéîæ àðàã â ïéôà êì ãáòîìå êì àøñðì 
 ú÷ôð ÷ìúñú àøçà àøúàá ìáà ïéôàá

úìæàå äéî÷îã:  
 רבון ,לפניו אמרה .'פ האות נכנסה
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,העולמים

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

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

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

  .מלפניו יצאה .העולם

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

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

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

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

äéî÷î ú÷ôð àîìòç:  

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

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

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

 יצאה מיד .עליך סומכים והם הואיל
  .מלפניו

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

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

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

                                                                                                                                                                                     

' ביחס לצ' ח שער כה פרק א"ע' ועי, )'לים פרק אח שער הכל"ע (ן"ד ונו"א יו"שהם או'  בצורת אות צכאן
 .דצלם

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

 .ע מקורו"וצ" תוב"בדפוס וילנא איתא  ב
 ).א"ד(א "ע] א"ק ודפ" דפ–כח [בראשית כא  ג
 .י"מרי רשבאריכות במא' עי ד
 .זוהר הרקיע' עי ה
 .טוב'  שהוא יסוד הנק, אם יגאלך טוב יגאל, כי גאולה בעלמא דדכורא, יש הפרש בין גאולה לפדיוןו

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

 ).$י"שער מאמרי רשב (ולפיכך אתרשים בה פשע בטמירו'  וכומצאתי כופר
 .ע מקורו"וצ" ביה"בדפוס וילנא איתא  ז
 .י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ח
 ).ק"דפ(א "ו ע ט
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 רבונו של ,לפניו אמרה .'נ האות נכנסה
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 ותהלה ,"תוליתה ראנו" כתוב שבי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ãëå êãåáë àðàã àîìò éá éøáîì êî÷ àçéð

                                                                                                                                                                                     

הנה בינה יש לה שתי : י"ל השער מאמרי רשב"וז. וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי א
 ואם . ואז מתפשט עד הוד,)א"ב קכז ע"ח' עי ( והיא כד יתבא רביעה על בנין,סתומה' ם'  אם בחי,בחינות

 מסתלקת האם , ובזמן הגלות. ואז לא יתבא על בנין,בהעלותה בחכמה ונגנזת החכמה בתוכה' בחינת ס
 משם משפעת אור לבנים וסומכת ,' ובעלותה למעלה בחכמה בסוד ס. והבנים נופלים,ה"מעל הבנים בעו

 םו לבני" לא היה תקומה ח, להתעלות להיות היכל לחכמה, ואלו לא היה לבינה בחינה זו.תם בגלותאו
 שהם ששה ,מתפשט בעולם'  אור סה והכונה היא כי אילו הי. ולא היה להם סמך, בנופלם בגלותניםהעליו

יפלו הבנים ולא  ו,ו" יגיע הפגם עד אותו אור ח, כאשר יחטאו התחתונים,קצוות העליונים הנקראים עולם
 ,סתומה'  אור םי אםבבנים כ'  שלא יתגלה אור ס,' לכן גזרה חכמתו ית.ו"יהיה להם עוד על מה לסמוך ח

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

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

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

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

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

 $. להתקשט על ידיהם,ת פניה להביט בתחתוניםן המחזר"נו
 ,האותיות אורות מבהיקין מאירים ומזהירים: י"ל השער מאמרי רשב"וז. אריכות בזוהר הרקיע' עי ג

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

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

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

 ,בסוד ארבע ספירות'  כי מ, ואז נקראת מלך,כ"והה וי" להיות עת וזמן להארת בינה במלכות בר,העליון
 .ת מאירות במלכות מצד בינה"ספירות חג' ם סוד גה'  ול.נצח הוד יסוד מלכות מאירות במלכות מצד בינה

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

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

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

  ).א"ד(בריאה  ו



 øäæúéùàøá 

13 

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

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

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

 .שם ותהיי לכסאך שובי ,נשמע "ונחרצה
  .למקומה ושבה מלפניו יצאה שעה באותה

à äéø÷é éñøåë ìòî ë úúçð ãëåïúàî åòæòãæà 
 ïéîìò åäìëå àééñøåë òæòãæàå ïéîìò óìà

á÷ äì øîà ìôðîì åòæòãæà"ë ä"ë ó" úà äî ó
 êøúàì áåú àîìò êá éøáà àìã àëä ãéáò

 äéìë êá àäã)âë é äéòùé ( äöøçðå äìë
 àúòù àéääá ïîú éåäå êééñøëì áåú òîúùà

äúëåãì úáúå äéî÷î ú÷ôðá:  
ונו של  רב,לפניו אמרה .'י האות נכנסה

 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 לך וראוי ,הקדוש השם ראשית שאני

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

  .משמי להעקר ראויה אינך ,בך

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

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

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

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

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

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

 שכתוב זהו ,ההיכל שערי יטבעו בתוכך גנוז

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

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

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

éòøú ïåòáèé> íéúôù<ää àìëéäã " ã) á äëéà

                                                                                                                                                                                     

 ).ק"דפ(ב "ח ע א
אחרי שלא גזרה חכמתו : $י"ל השער מאמרי רשב"וז. י ובזוהר הרקיע"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ב

כפופה מכסא '  ירדה כ,ך פשוטה מצד העלמם'ל' שהם מ,להבראת העולם בשלשה אותיות אלו שבמלך
 ,כפופה' א הכ"ולזה הושמה בכס.  וזו כסא לזו, הנקבהלםכפופה בעו'  וכ,ם הזכרלפשוטה בעו'  כי ך,הכבוד

 ,' כ:א" וסוד כס. שהוא עולם הבריאה, שהיא עולם הנקבה,כי עולם הזכר הוא המלך היושב על כסא דין
 ובהצטרפות כולם להאיר . מלכות,' א.קצוות הבנין מאירין בבריאה'  ו,' ס. חכמה בינה,שתי ספירות

 , בסוד חכמה ובינה שבבריאה, שיברא העולם באור הבריאהה ורצת.לות תקרא הבריאה כסא לאצי,בבריאה
 אזדעזעו מאתן אלף , לשיברא העולם בה, להתפשט למטה' ואמר שכשירדה כ.כפופה שבכסא' שהיא סוד כ

 ונזדעזעו מפני ירידתם . ועשר מעשר עד מאתים אלף, כלולה כל אחת מעשר, הם סוד חכמה ובינה,עלמין
 יתמעט אורו , כי ברדתו למטה, וגם הכסא עצמו נזדעזע לסיבה זו.רתם ויתעבה כי תתמעט הא,למטה

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

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

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

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

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

א אמרו צדיק כי "שהוא תשיעי מלמעלה למטה ונקרא טוב כד: י"שער מאמרי רשב' ועי). א"ד(יסוד  ה
 ).הערת הזוהר(א "תרומה קנב ע$ .טוב
  ).הערת הזוהר(א "שמות קנב ע ו
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 ,כנגדך 'שח ,ועוד ".שעריה בארץ טבעו"
 כן ועל ,ט"ח הנה יחד וכשתתחברו

 בשבטים רשומות לא הללו האותיות
  .מלפניו יצאה מיד .הקדושים

è (äéøòù õøàá åòáèàêìá÷ì çã åúå á ãëå 
ç àä àãçë ïåøáçúú" àì ïéìà ïååúà àã ìòå è

äéî÷î ú÷ôð ãéî ïéùéã÷ ïéèáùá ïéîéùøâ:  

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

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

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

  .מלפניו

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

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

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

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

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

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

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

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

 ל"גימ ,העני הוא ת"דל .חסד עמהם לולגמ

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

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

                                                                                                                                                                                     

 , ונטבעו שערי ההיכל העליון, גברו האויבים,להיות כי לא היה הזווג תמידי$ :י"שער מאמרי רשב' עי א
 הוא הכנסם ,ה וענין טביעה זו לפי הנרא. אשר נטבעו בהמנע ממנה הזווג העליון,ם פתחי הרחם העליוןוה

 כי השערים לא שלטו בהם ,ו" ולא ששלטו בהם הקליפות ח, לסיבת ריחוק הזווג מהם,בעמקי הקליפות
י אין דעתי ובאמת כ',  וכו בסוד ומלכותו בכל משלה, אלא שנכנסו בעמקי הקליפות להכניעם,האויבים

 , ועוד שאין זה קרוי ארץ, שאין זה דומה לגניזת האור העליון,נוחה לומר שטביעה זו היא בעמקי הקליפות
 שכשם שהאור העליון של יסוד נגנז , לכן אני אומר. והכתוב אומר טבעו בארץ,כניסתה בעמקי הקליפות

 . המלכות הנקראת ארץ נטבעו בפנימיות, כן מקום כניסת האור שהוא פתחי הרחם,בפנימיותו
 האחד :האבר הקדוש העליון יש לו שתי צנורות$ :י"שער מאמרי רשב' עי). א"ד(צינור המותרות  ב

ונות ו הכפרש בס" וכמ, הדיניםש ומותרות אלו הם שור. והצינור השני דוחה המותרות,מזריע זרע קודש
 ,י אין ביניהם אלא כקליפת השום כ, האלו הם סמוכין זה לזהתושתי הצנורו' וכו ,בדרוש יפנה ויטול

 ובדבר מועט אפשר , כי הם סמוכין זה לזה,"ךללקב' דהא ח"ש " וזמ, זה קדש וזה חול,'וט' וכנגדם ח
 .זו'  ולפיכך אין ראוי לברא העולם בבחי,ו"להתערב קדש בחול ח

 .וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ג
 ".חרבא"ובמקומו איתא , א"נמחק בהגהות הגר" קרבא וחרבא" ד
 ).א"הגהות הגר(' דן ה
 תמורה על היות המלכו' ז: י"ל השער מאמרי רשב"וז. הר הרקיעוזו, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ו

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

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

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

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

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

 $. כי בה נתעבה האור ונחקק ונגלף,"גליפין בשמיוחקיקין ו" ועליהם אמר ,א"בנוקבא דז' וה' יש ו
 ).א"ד(תרי פלגי  ח
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 ןלכ ודי ,מזו זו תפרדו אל .חסד לה גומלת
  .זו את זו לזון

ãì àã ïæéîì ïåëì éãå àã ïî àã ïåùøôúúïéà:  

 רבונו של ,לו אמרה .'ב האות נכנסה
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 אמר .ולמטה למעלה אותך מברכים שבי
 אברא שבך ודאי ריה ,הוא ברוך הקדוש לה
 את לברוא הראשית תהיי תוַא ,העולם את

  .העולם

á úà úìàòá àçéð àîìò ïåáø äéì äøîà 
 àìéòì êì ïàëøáî éáã àîìò éá éøáîì êî÷

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

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

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

  שהרי ,ועוד .שם אעשה

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

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

àäã åúå ïîú ãéáòà àðà äî  
  â/á  

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

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

 .האותיות לכל הראש תהיי תַא ,ת"בי באות

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

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

ïååúà ìëì ùéøäá àìà àãåçé éá úéì êà êá 

                                                                                                                                                                                     

' רומז לבחי[הוא '  ד$: י"ל השער מאמרי רשב"ז. וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי א
 וזה בזמן הגלות שהיא דלה ועניה וצריכה לגמילות חסדים הנמשך ,עד לא קבילת דכורא ואין זווג] המלכות

 כי האור נזרע בה , ומטה אליה חסד בסוד אור זרוע לצדיק, שהוא הקו הפשוט של הגימל,על ידי היסוד
היא בהיות ' וה'  כי ו,'וג'  וזהו סוד ד. דלא עייל בה גננא בזמן הגלות,וחוזר וצומח מבלי שיזרע על ידי הגנן

  .א בו העולםואור זה מועט ואין ראוי שיבר' וג'  וזהו סוד ד,בזמן הגלות' וד'  וג,ישראל בשלוה
ה אלוקים וזה נותן קיום לעולמות "י הוי"ה אדנ"ן באר תחתון הוי"א ב"נתיב לא ידעו באר עליון קנ ב

 ).א"ד(ב "אורות ח' שהם ה
א "א שהיינו רל"ש סח ע"הקדו' ועי, י וזוהר הרקיע"ביאור עניין זה באריכות בשער מאמרי רשב' עי ג

 ,היורה על המלכות בהיותה נשפעת מאשר למעלה ממנת "הבי: $י"ל השער מאמרי רשב"וז. השערים
 ויהיה הבית , הצריכים למזונות ופרנסהם כעין בית שמשימין בתוכה כל הדברי,ונעשית בית קיבול להם

 כי היא ,הזווג העליון'  זו בחיה ואין בחינ.ם וזה ענין הברכות לזון ולפרנס עליונים ותחתוני,מלא כל טוב
 כי הם פרים , והנה התחתונים יש להם בחינת הזווג.חיצונה בסוד שארה כסותה וזו ,פנימית בסוד עונתה

ש דבי מברכין לך " וזמם ונמצא שבברכה שוין העליונים והתחתוני'וכו ונמשך להם זה מהזווג העליון ,ורבים
  .לעילא ותתא

ית ברא ראש' ש ב"ת עמה לברא העולם בבחינה זו אחר שהיא שוה לכל לשמים ולארץ וזמ"והסכים השי
ה ולכן אנו אומרים ברוך שאמר והיה "ת בשו"ונרמז בפסוק הזה בר) ד"ע(את הארץ 'שמים ו'אלהים את ה

ה ונברא העולם בסוד אחור שאין פריה ורביה ולכן היתה תהו ומכל מקום "ת בשו"העולם כי גם הוא ר
 אלא שבתחילה לבד ה לא טוב היות האדם לבדו"הזווג וכמש' כ אתתקנו אפין באפין ונתן לתחתוני"אח

זו ' ש ואת תהא שירותא למברי עלמא כי בתחילה יברא העולם בבחי"נברא העולם בבחינה זו של ברכה וזמ
  : סוד הזווג דאהדרו אפין באפין כנודע' ך נתן לתחתו"השוה לכל לעליונים ולתחתונים ואח

  
 כי איך תכנס ,נה ליכתב לאלף לא נית'ית' באמת נראית שאלה זו ששאל ה$: י"שער מאמרי רשב' עי ד

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

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

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

לבדה אלא על ידי אור אלף המתעלם ' ות בומכל מקום לא תאיר א',  וכואבל לא שתהיה לבדה פועלת
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 כל יתחילו בך .בך לאא יחוד בי אין
 לא יחוד וכל ,העולם מעשי וכל החשבונות

  .ף"אל באות אלא יהיה

éãáåò ìëå ïéðáùåç ìë ïåøùéï ìëå àîìòã 
ìà úàá àìà éåä àì àãåçé" ó  

 אותיות הוא ברוך הקדוש ועשה
 תחתונות ואותיות ,גדולות עליונות
 ,"ברא בראשית" ת"בי ת"בילכן ו .קטנות

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

  .תוןהתח ומהעולם העליון

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

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

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

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

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

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

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

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

ïéàìò ïéîéúñ ïéæø åâ àìòàìäôéìâà àëäå éåæ 
ïéáøáø ïéøèñ úéùçïéàìò è àìë ÷éôð ïåäðîã 

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

 àåää øëãà àìã àåää ïåì àøá ïàî åàéøáúà
 àìã íéúñòéãéáé:  

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

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

. יםומסת הם האחרים ,יותר ולא התורה

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

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

                                                                                                                                                                                     

ם לף המתע"י אור אל"כי גם בית לא תקבל שפע להאיר בבריאת העולם אלא ע'  וכובתוכה ומאיר בה
 $.בתוכה

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

י ד "א על ס"וכן הוא בבהגר.  פלא אלף אדרין ואכסדרין, הכתר שהוא הדעתיינו וה.ייחודי לא יהיה אלא בך
 .א"ע

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

 ).י"שער מאמרי רשב ( אלו מעולם העליון בינה ואלו מעולם התחתון מלכותג
 $למחוק$.י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ד
א נפיק "ק דז"א ומן ו"ק של ז"ק דאריך שמנהון נפקי ו"הכא בחכמה הניחו חקיקתם ו' פי). א"ד(ק "ע ה
  ).הערת הזוהר(ב "ית מ עבראש). א"נ(ב "הרש. כולא
 .ע מקורו"וצ, "גליפו"בדפוס וילנא איתא  ו
 ).א"דפ(ב "בראשית מ ע ז
  ).א"ד(אצילות  ח
 ,ב נתיבות" ללה המתחל,א" דזא ואם מוח,ס" קדומה והוא המוה אם חכמ,לות באציתחכמו'  יש בט

ודא "ש " וזמ. וממנה מתקיימין,עלמא' ק הנק" בה נחקקו שרשי הו,א" והחכמה זו שבז,א" שבזהוהיא חכמ
 םי למקו" למעלה עת להכנס ולעלו,קצוות הללו'  בה מתלבשין ו, זוה וחכמ,"הימא עלי דעלמא קהחכמ
ש " וזמ, הםם מקבליה וממנ, האורת רק שהיא מקבל, לא יוכלו לקבל האור הרב ההואה כי זולת,ס"המו

 $ ".לאעלא גו רזין סתימין עלאין"
 ).א"ד(בריאה  י

  ).א"ד(מלכות דבריאה  יא
 .י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי יב
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 .כך שאמר בראשית צדדי בתוך ראינו אבל
 מעיו בתוך ותקיחק חקק הקדוש הסתום

 ההוא .שנעץנקודה ב שנקוד אחד תרס של
 הכל שגונז מימו כ ,בו ונסתר חקוקים חקק
 הכל גונז המפתח ואותו ,אחד מפתח תחת

 בהיכל גנוז שהכל גב על ואף .אחד בהיכל
 .המפתח באותו הוא הכל של קריהע ,ההוא

  .ופותח סוגר המפתח אותוו

åâ ïðéîç éøèñàáôéìâ éëä øîàã úéùàøá éâ 
àùéã÷ äàîéúñ àåää óéìâàã ãçã éåòî åâ 

åøéîèäé÷ðã ãåää õéòðã äãå÷ðá é àôéìâéæ 
 úåçú àìë æéðâã ïàîë äéá øéîèå óéìâà

àãç àçúôîç àìëéäá àìë æéðâ àçúôî àåääå 
òàå àãç" àø÷ò àìëéä àåääá æéðâ àìëã â

 øéâñ àçúôî àåää éåä àçúôî àåääá àìëã
çúôåè   

 סתומים גנזים נם בויש ההיכל באותו
 יש ההיכל באותו .אלו על אלו רבים

 נחקקו .חמשים והם ,וםסת מעשה שערים
 ).ותשעה( לארבעים והיו צדדים לארבעה

 הוא אם ידוע לאו ,צד אין אחד לשער
 הוא למעלה הוא( למטה הוא אם למעלה
  .סתום השער אותולכן ו ,)למטה

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

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

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

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

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

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

úôîã åîéùøá àìà àìà äéá ïéòãé àì àç

                                                                                                                                                                                     

 .א"נמחק בגר א
'  ולא הג, שבה נחקקו השש קצוות דבינה,א"למעלה אמר כי בראשית היא חכמה שבז). א"ד(א סתרי "נ ב

א שהוא " כי בז,"בגין דשית יומין עלאין גבי אורייתא ולא יתיר"ש " וזמ. כי נעלמו ממנה מאד,עליונות
שבבינה נעלמו מאד ולא  תעליונו'  כי ג, נכנסו שש קצוות עליונות שבבינה אימא עלאה ולא יתיר,אורייתא

 . )$י"שער מאמרי רשב ( ולפיכך נסתמו ממנו, כי לא היה יכול לקבל האור הרב ההוא,א"נתלבשו בז
 ).יהל אור(גליפו  ג
 ).יהל אור(סתימאה ' חכמה אבא נק$ ).י"שער מאמרי רשב(אימא עלאה  ד
  ).א"ד(יסוד אימא  ה
 .ע מקורו"וצ, בדפוס וילנא איתא דנקיט ו
 וההיא "דנקיד בנקודה"  וזהו,ד" ממנו נקודה שהוא יוההוא המוח הסתום שנתגל). א"ד(יסוד אבא  ז
 כי ,והענין הוא 'ש בנקודה דנעוץ כו" וזמ, כי הוא נעוץ בה והיא נעוצה בו, נעוצה בו ולא תפרד ממנוהנקוד

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

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

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

 ).א"הגהות הגר(ושמנה  י
 זה , וכולם בה, וממנה יצאו,ם כי היא אם הבני, ממנההא יש בה כל שרשי האצילות שלמט" דזה בביניא

 ולמעלה ,' ממנו הוד כוה ולמעל, ולמעלה ממנה יסוד, כאלו תאמר בספירות הבנין מלכות.למעלה מזה
 ונסתמין ן ומשרשי הבנין הנגנזי,סדר מדרגתם כי שרשי הנאצלים בה ב,"אילין על אילין"ש " וזמ,ממנו חסד

 נעשו , כי כל אחת משבעה ספירות הבנין, והם חמשים שערי בינה, עובד סתימו,בתוכה נעשו לה שערים
שער  ( ושער החמשים הוא הכולל את כולם, וארבעיםה הם תשע, שבעה פעמים שבעה,לה שבע שערים

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

 ).ב"א סב ע"ח
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 שהכל המפתח זה - "בראשית". "אלהים
 שערים וששה ,ופותח סוגר והוא ,בו סתום

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

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

 סוגר ,סתום דבר זה - א"בר מקום ובכל
 ,כך זה ודאי ,יוסי רבי אמר. פותח ולא

 שדבר ,כך שאומר הקדוש רנה את ושמעתי
 ובעוד .פותח ולא סוגר ,ברא הוא סתום
 העולם היה לא ',ברא' לתיבמ סוגר שהיה

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

  .תקייםיכול לה ולאהיה 

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

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

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

çúô àìå øéâñ åäéà äàîéúñâà " éàãå éñåé ø
àùéã÷ àðéöåáì àðòîùå àåä éëäã éëä øîàã 

 ãåòáå çúô àìå øéâñ àøá åäéà äàîéúñ äìîã
øéâñ äåäãäò àøáã äìîá äåä àì àîìå àìå 

 éôç äåäå íéé÷úà]ìò[äú àìë "åæ  àèìù ãëå
äú éàä"íéé÷úà àìå äåä àì àîìò å:  

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

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

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

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

 "מה" שהוא שמתברך הקדוש השם כן וגם

òøú çúô àçúôî àåää éúîéàïéç ïîãæàå 
ïéãìåú ãáòîìå àùåîùìè íäøáà àúà ãëé 

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

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

øáà éàä ãë äéìò àîéé÷ àîìòã àùéã÷áé 
îéúñ íéùø ïéãë àøá úìîá íéùøúààâé 

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

                                                                                                                                                                                     

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

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

 ).מ"מ(נעלם מאד 
 $).א" עג רצא"ח(וש דל ניצוץ ק"י קראו בוצינא קדישא ר" לרשבד
 .$)מ"מ(שעדיין לא תיקנם , א"כל זמן שהיו כל הפרצופים כלולים בא' פי ה
 $).מ"מ(עולם האצילות לא נתקן ' פי ו
 $).מ"מ(כמו עולם התהו שעדיין לא היה תיקון בפרצופים ' פי ז
 .$)מ"מ(אבא  ח
 .$)מ"מ(בכח אבא הוא , ן"כל התולדות שעושים זו). א"ד(א "צד ע ט
 שהוא הראשון , הנה הוא מאיר בחכמה שבו,א"ג נחית עד רישא דז" והמזל הי,אשוא כופף ר"כשא$ י

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

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

 .)א"י נה ע"שער מאמרי רשב (במלכות
 ).$מ"מ(שנקרא ברא , א"ג דא"קודם הארת מזל הי, א"יסוד דז' פי יא
 ).ב"ב ד ע"ה ח"דע(ה "ללא בחינת שם מ" ר"אב"עולם הנקודות נברא ב', פי יב
 ).$מ"מ(ל סתימאה קדישא "א הנז"א' פי יג
 ).$מ"מ(א "ק דז" תיקון ו'פי, וברא אלה, י"תיקון הבינה תחלה הנקרא מ' פי יד
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 רשום והוא ,אבר ברא מן והוציא ,נרשםש
 הסתום ,זה מצד ואבר זה מצד באלה

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

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

 , השם הקדוש ונעשה אלהיםנשלם .הזה
  גם כן השם

î åäéàã àëøáúàã àùéã÷ àîù"äà íéùøúà 
øáà àøá ïî ÷éôàåá àøèñî äìàá íéùø àåäå 

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

ä øáà éàäì óéìâ'âìà éàäì óéìâ é ä ' åøòúà
 àøèñ éàäì àîìùàì ïååúà] ïéãë àøèñ éàäìå

î ÷éôà" éàäì ãçå àøèñ éàäì ãç ìéèð í
àøèñ[àùéã÷ àîù íéìúùà ã  íéäìà ãéáòúàå

àîù ïë íâ  
  ã/à  

 ויש. זה נשלם זה כשנשלם ,אברהם של
 וזרק י"מ הוא ברוך הקדושלקח ש אומרים

 ברוך הקדושלקח ו .אלהים ונעשה ה"באל
 .אברהם ונעשה ר"באב רקוז ה"מ הוא

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

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

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

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

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

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

 שנברא עד תלוים היו כולם ,"בהבראם

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

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

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

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

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

éúàã àîìòäáå "àîá øîåìë àã àîìò "éç 
àøáàøá äìà èîáå àáä íìåò " íìåò àøá ä

àúúå àìéò æîø àåä ïéãå äæä(éå ïéãë ãáò 

                                                                                                                                                                                     

 .א"ו ה"א וא"ד ה"יו, ף"ה במילוי אל"כלומר שם הוי א
 ).$מ"מ(וזהו מן ברא אבר , א נקרא ברא"וא, א"ג דא"א ממזל הי"הוציא יסוד דז' פיר ב
, י"דמ' ובאלה י, ה"דמ' ולכך גליף באבר ה, ה לחבר יסוד עם מלכות הנקראת מה"רצה המאציל ב' פי ג

 ).$מ"מ(ונשלם אברהם ואלהים , י באלהי"דמ' ומ, רהםה באב"דמ' וכך מ
 ).א"נ(ב "הרש. ל וכד ברא אלה ברא שמים"וז, א"משפטים קה ע' ש פ"כמ' פי ד
בעולם הנקודות היה רק האבר לבד ללא בחינת . 'ח שער הנסירה פרק ח"ע' עי). ו"לש(א "לקמן יז ע' ע ה

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

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

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

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

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

נותנים כח אל , הבינה והחכמה, יחודים אלו' ד בת הנמצאות מסו"והיינו ההויו, א העליונה"היונק מן הה
 $).יד' א סי"אור יקר ש(ת והמלכות "הת

 .ע מקורו"וצ, "אלה ברא"בדפוס וילנא נמחק  ט
  ).א"ד(א שהוא גליון "י י
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 הזה השם שנשלם כיון .אברהם של שמו
 זהו .הקדוש השם נשלם ,םאברה של

 ארץ אלהים 'ה עשות ביום" שכתוב
  ".ושמים

åïéãë íéìù àîù ÷ôðå úåãìåú ãáò ]äî) [ïàî( 
 äåä àìã>àðã íã÷ <]íãå÷) [íéã÷(ää " ã

)ã á úéùàøá ( õøàäå íéîùä úåãìåú äìà
 äéîù éøáúàã ãò ïééìú ååä åäìë íàøáäá

]ã[ àã àîù íéìúùàã ïåéë íäøáà]íäøáàã[ 
ää íéìúùà àùéã÷ àîù" ã)íù ( úåùò íåéá

åäé"íéîùå õøà íéäìà äà:  
 את שקיונ בארץ חייא רבי השתטח

 אתה כמה ,עפר עפר ,ואמר ובכה ,העפר
 שכל ,צפהוחב אתה כמה ,רףוע קשה

 אורות עמודי כל ,בך ירקבו העין מחמדי
 ,חצוף אתה כמה .פוררות תאכל העולם

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

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

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

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

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

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

àîìò øéäðâ äéúåëæã àðîî àáøáø àèéìù 
àîìò íéé÷îã åøéäð ïåòîù éáø êá éìáúà 

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

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

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

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

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

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

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

 ראה .להם יםמחכ היוכנפיים ה] ליבע[ אלו

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

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

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

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

àòé÷øã àúáéúîì å÷éìñå äéøá øæòìàè ìëå 
ïéìà ïéôãâé ïøãäúîã àîç åäì ïàëçî ååä 

                                                                                                                                                                                     

שהוא זווג , ואז נשלם שם אלהים, ת ומלכות"דהיינו זווג ת, עד שנתקן סוד בחינת אותיות אברהם א
 .$)ד"י' א סי"אור יקר ש(מלכות ת ו"ת, ארץ ושמים, ב"ם חו"ה אלהי"ביום עשות הוי' החכמה והבינה וכו

  ).א"ד(קשה עורף  ב
 ).$טו' א סי"אור יקר ש(בתורתו  ג
 ).$טו' א סי"אור יקר ש(שלא נראה קשת בימיו  ד
 ).א"נוסף בהגהות הגר(בלי . ע מקורו"וצ" דעלמין"בדפוס וילנא איתא  ה
, אימא רביעא על בנין, וטעם המספר הזה הוא בסוד התשובה שהיא בינה מרובעת, ממשה רבינו למד ו

 ).$טו' א סי"אור יקר ש(שהיא ם מרובעת 
, אלא שלא נתן רשות לעין לראות וחזיון זה נקרא גילוי עיניים, נפשות בעולם הזה על הקברבסוד ה ז
 ).$טו' א סי"אור יקר ש(פקח את עיני הנער ) ב ו יו"מ(ש "כמ

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

 $).א"ח לו ע"זו (ן"ה מתיבתא דרקיע דא מטטרו"דתנינן מתיבתא עילאה דא הוא דקב
. א בנו שירכבו עליהם בחזרתם ממתיבתא דרקיעא"י ור"מלאכים בעלי כנפים הוו ממתינים לרשב' פי י
 ).א"נ(ב "הרש
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 יותר ומאירים , בזיוומתחדשים שחוזרים
  .השמש זיו של מהאור

 ïøãäúîã àîç]ïùãçúîå) [ïùãçúîã( ïååéæá 
åàùîùã àåéæã àøåäðî øéúé åøéäð:  

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

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

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

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

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

היה ש אור וראה עיניו הנמיך .תסתכל
 ,ואמר דםוכמק הקול חזר .למרחוק מאיר

 ,העין פקוחיסתומים  נסתרים עליונים
 הסתכלו ,העולם בכל שמשוטטים אותם

 סתומים ניםיֵש )תנאים( תחתונים ,ראוו
 שהופכים מכם מי. התעוררו בחוריכם

 בואם טרם מתוקל מר עםוט לאורחושך 
 לאור יום בכל שמחכים מכם מי .לכאן

 ,האילה את פוקד שהמלך בשעה שמאיר
 מי .העולם מלכימכל  מלך ונקרא ,ומתכבד

 ,העולם באותו יום בכל לזה מצפה שלא
  .חלק כאן לו אין

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

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

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

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

ã÷ìîë øãäà àì÷ ÷åçøîì ïéàìò øîàå ïéî
ïéîéúñ ïéøéîèá÷ô  ìëá ïèèùîã ïåðéà àðéò éç

 åîçå åìëúñà àîìò]ïéàúú) [ïðéðú( >ïéàðú< 
åøòúà ïåëéøåçá ïéîéúñ ïéëéîãâéã ïåëðî ïàî  

àøåäðì ïëôäî àëåùçã à÷úîì àøéøî ïéîòèå 
 àîåé ìëá ïàëçîã ïåëðî ïàî àëä ïåúéé àì ãò

ãé÷ô àëìîã àúòùá øéäðã àøåäðìä àúìéàìå 
>ø÷ééúàå< àîìòã ïéëìî ìëî àëìî éø÷úàå 

àîåé ìëá àã äôöî àìã ïàîæ àîìò àåääá 
àëä à÷ìåç äéì úéì:  

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

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

 שבועה נשבע והוא ,בא שהיהכנפיים ה

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

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

åäåàäàîåà éîåà àé àãåâøô éøåçàî òîùã 
                                                           

 ).א"ד(היה מתבייש בפני הגדולים  א
וטח , החומר שלהם מונע השגתם, שהחיים, ע פקחי עינא"והם גנוזים בג, דיקים שכבר מתוהם הצ ב

נשמות הצדיקים אחר המיתה מושטטים בעולם הזה ' פי, אבל אלו פיקחי עינא דמשטטן, מראות עיניהם
 .$)מ"מ(

  ).א"ד(אותן שהשינה סתום בנחיריהם הקיצו משינתכם  ג
כאשר '  וכו הם מתמעטים ונשקעים יותר,ין דקטנות יורדים מה שהמוחכל, ל"א לח וז"ש ז"פת' ע ד

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

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

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

  ).א"ד(נשבע שבועה  יא
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 בכל פוקד שהמלך ,הפרגוד מאחורי ששמע
 ,עפרב ששוכבת האילה את וזוכר יום

 מאות בשלש שעה באותה בעיטות ובועט
  ועדיםור מפחדים וכולם ,רקיעים ותשעים

 éã àúìéàì øéëãå àîåé ìëá ã÷ôî àëìîã
àøôòì úáéëùàäá ïéèéòá èòáå äå àúòù à

úìúááïéòé÷ø ïéòùúå äàî â ïéúúøî åäìëå 
ïéòæå  

  ã/á  
 ונופלות ,דמעות זה על ומוריד .לפניו

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

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

ïéòîã ãéøåàå äéî÷ã ïåðéà éìôðå àã ìò 
çéúø ïéòîãàáø àîé åâì àùàë ïä ïåðéàîå 

àðîî àåää íéà÷ ïéòîãå ùéã÷å íéé÷úàå àîéã 
àùéã÷ àëìîã äéîùæ ìë òìáîì äéìò ìéá÷å 

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

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

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

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

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

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

 והיה עולה אורו עד רום ,בי שמעוןר
   .הרקיע

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

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

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

íéúçå éúáéúîèïðáøã åäééîåôî àúééøåà é 
øèòúî çéùî éúà àúòù àéääáåיאéùéø ïî áé 

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

òé÷ø íåø ãòà   

                                                                                                                                                                                     

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

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

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

 .ה"שמים או שכינה ע
כי האי " אל גינת אגוז ירדתי" כ"מאמהד "הוא ע). א"ד(א "א ויקהל קצו ע"ב ושמות יט ע"בראשית כו ע ד

ן שרשלי עלייתן " ענעשה מיתוק הדינין שכן ,ס ושם הם נמתקין"דינין למה'  שעולין ב,ירידה עלייה הוא
כשיוצאים , א שהם מתלבשים בתוך המלכות דאצלות להמתק שם"ה דז"הם נו). ב"ב צג ע"ה ח"דע(

וכשהם בתוך המלכות נעשו מוחין אליה , ה חמה מנרתיקה"ציא הקבבסוד הו, מהמלכות הם דינים גמורים
  .$)מ"מ(ואז מתמתקים 

 ).ו"לש(הוא חכמה דבריאה  ה
 .זוהר הרקיע' עי ו
 $).טו' א סי"אור יקר ח(מלכא משיחא הוא נשמה דשאר נשמות הצדיקים שעמדו בעולם הזה  ז
 ).א"דפ(ויעברו ביבשה  ח
 .א לשון של השלמהא שם נראה כי הו"צו דף לה ע' עי ט
 ).טו' א סי"אור יקר ח$(מכריע ביניהם לראות מי הטיב לדקדק ולפרש מה ששמע מלמעלה  י

ועטרות ): טו' א סי"ח(אור יקר '$ ועי. ל מזדווג"בכל מקום בזהר ר" מתעטר"ב ש"ג קמט ע"ו ח"רח' עי יא
 .א נוטל מאורם ומאירשבהיות המשיח פוקדם בישיבתם הו, אלו הם סוד אור המאיר על ראשי הצדיקים

 .ע מקורו"וצ, )"א רישי"נ(ריחי "בדפוס וילנא איתא  יב
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 עולה שתורתך אשריך ,רבי ,לו אמר
 ואור אור וכל ,אורות ושבעים מאות בשלש
 טעמים עשר ושלשה מאות לשש נפרד

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

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

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

 אותהעל  שמעון רבי לו פריס שעה
 הזדעזע אז .כנפייםה בעל שנשבע השבועה
 ,הרקיעים דעזעווהז ,קולו והרים המשיח

 ,הלויתן והזדעזע ,הגדול הים והזדעזע
   .להתהפך העולם וחשב

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

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

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

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

 êúáéúîá àìà éúéøçà éúáéúî åâ ìåòéé
 äàîåà àåää ïåòîù éáø äéì çñ àúòù àéääá
 íéøàå çéùî òæòãæà ïéãë ïéôãâã éøàî éîåàã

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

àúééøåàá ùãçúàã äìîã àåääã àãé ìò 
àãç àòé÷ø ãéáò àúééøåàá ìãúùàãä  

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

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

á÷ã äéî÷ úãúòúàå"äåá÷å " àéääì ìéèð ä

                                                           

 ).א"נ(ם ”ת כי למעלה המספר יותר גדול א"כנגד ז' ר וע"כנגד ג' היינו ש א
 $ .א"שזה המזל התחתון בדיקנא דא) ב"יט ע(ב "צ פ"ספד' עי ב
  ).א"נ(ו משמאל "ו מימן ול"שיש לו ל). א"ד(בעל הכנפים והוא מטטרון שר הפנים  ג
 ).א"נ(בר נתחדש משמע דוקא כשמחדש בה ולא כשעוסק בשכ ד
ועיקר פנימיות . ע"ד מתקן בי"פר, סוד מתקן אצילות. ע"ס מתקן אבי"נודע כי פרד. לשון רבים" דברי" ה

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

 ).$ז"רמ" (דברי"בחינות אלו אמר ' וכנגד ב, )א"לקמן ה ע(אמר שנעשו ארצות , ד"פר
א נטיל ההיא "ה שהוא ז"וקב, ן למלכות"שעולה זה החידוש בסוד מ' ופי, המלכות' הוא בחי' לפני ה ו
 ).$מ"מ(' וכו
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 ומנשק הוא נוטל את אותו הדבר ברוך
 עטרות בשבעים אותו ומעטר ,אותו

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

 של הדברים וכל .יםהימ עתיק אל ועולה
 בסודות הם חכמה דברי ,הימים עתיק
 של סתוםה הדבר ואותו. עליונים יםסתומ
 ,עולה כשהוא ,כאן שהתחדש חכמה

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

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

 לפני ומזדמנים ושלמים לאיםמ והולכים
  .הימים עתיק

äì ÷éùðå äìîàøèòå )ïé(ïéøèò ïéòáùá äì á 
ïéôéìââï÷÷çîå ãàùãçúàã àúîëçã äìîå ä 

ïéîìò éç ÷éãöã àùéø ìò àáúéå à÷ìñå àñèå 
ïéîìò óìà ïéòáùá àèùå ïîúîæú÷éìñå ç éáâì 

ïéîåé ÷éúòè ïéìî ïéîåé ÷éúòã ïéìî ìëå 
ïéàìò ïéîéúñ ïéæøá ïåðéà àúîëçãé äìî àéääå 

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

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

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

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

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

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

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

  .עליונהה חכמה סודות שלסתומים 

çøà àúòù àéääáåèäá ïéîåé ÷éúò äéàæè 
 äìî àéääì ìéèð àìëî äéî÷ àçéðå äìî

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

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

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

                                                                                                                                                                                     

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

 ).$מ"מ(א "שהיא עטרת היסוד דז, דצדיק
 ).$מ"מ(א "קצוות דא' הם ז ז
 ).$מ"מ(ן "מעלה מ ח
 ).'א פרק ז"ח שער א"ע(א "ג דא"ת' ת דעתיק והמה ז"ז' עתיק יומין הוא בחי ט
 ).$מ"מ(א "היינו סודות גדולים ונעלמים יותר מדרושי א י

 ).$מ"מ(מתחברת עמהם ונוטלת הארה מהם ' פי יא
 ).ז"רמ(הוא סוד פנימיות יסוד עתיק . $)מ"מ(ן "י לעורר מ"ח' נכנסה ביסוד דאימא שנק' יפ יב
 .$)ז"רמ(המתוארת בשם אלהים , ס המלבשת לגבורה דעתיק"הוא סוד מו יג
 ).$מ"מ(ה משלימו "הקב, אם חסר איזה דבר לאותו חידוש' פי יד
ודרך בו עולים האורות , ג כמספרו"ם סידוע שסוד החוטם הוא ש). $מ"מ(התעוררות העולה אליו ' פי טו

 ).$ז"רמ(עד הדעת שהוא סוד המצח 
 .ע מקורו"וצ, "בהאי"תא בדפוס וילנא אי טז
  ).הערת הזוהר(שמות יד  יז
דהיינו שעל ידי לימודו הוא מקיים ומתקן את אותן הגילויים למעלה ולכן גדול הוא החיוב לעסוק  יח

 ).ג"ש ז ע"הקדו(בחכמת האמת 
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 התורה דברייתר  אותם וכל
  לפני עומדים ,שמתחדשים

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

  ä/à  
 ונעשים ועולים ,הוא ברוך הקדוש

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

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

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

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

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

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

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

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

 àìà áéúë àì íéîùä õøà ãåñéìå íéîù
íéîùâ:  

 ידי ובצל" זה מה ,עזראל רבי אמר
 התורה שנמסרה בשעה ,לו אמר ".כסיתיך
 מלאכים של רבואות כמה באו ,למשה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ïéðééåöîã ïéìîå ïéòøú ïåðéàì øîàìåæ ìò ïéìà 

                                                           

 .של נגלה א
 .א למעלי באורייתא"לקמן ח ע' עי ב
לא , שאם לא מפני תורתי ששמתי בפיך, לנטוע שמים, ם לא כתיב משום דאפשר לפרש קרא הכיהשמי ג

 ).טז' א סי"אור יקר ח(הייתי נוטע שמים מתחילה 
  ואמר רבי תנחום מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו, פרשז עליו עננו,ש"כמ: יהל אור' עי ד

 ".'כסי על כו"ו, "'על כוחפי "דברים אמר ' ונגד אלו ב). א"סוכה ה ע(
שלא , ח המחדשו"הוכן אור מקיף האמור לחפות על החידוש ועל הת, ה"שאז מימי משה רבינו ע ה

 ).ז"רמ(יתקנאו בו 
 .יהל אור' עי ו
הם " מלין דמצויינין"ו. שהם כמו שערים לפתוח בהם הענין, הקדמות שמקדים החכם' פי" תרעין" ז

שערים המצויינין , שערי ציון' אוהב ה) א"ברכות ח ע(ש "כמ:  אוריהל' ועי, )$מ"מ(החידושים עצמם 
 .בהלכה
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 עמי" .אלו על אלו יניםויהמצ והדברים
 ,אתה מיִע אלא  אתהמיַע תקרי אל, "אתה

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

  . בתורהעוסקיםש

éø÷ú ìà äúà éîò ïéìàà Äò àìà äúà éîò éî
 éìéã àìåìîá àðà äî éîò àôúåù éåäîì äúà

õøàå íéîù úéãáòá ] øîà úàã äîë) âì íéìäú
å (åäé øáãá"éîù äéëä óåà åùòð í[ ïéàëæ úà 

àúééøåàá éìãúùîã ïåðéà:  
 שלא אדם כל של רוביואם תאמר שד

 דרכו שאין אותו ,בא וראה, ךכ עושה יודע
 יודע שאינו דברים ומחדש התורה בסודות

 ויוצא ,עולה רוביהד אותו ,כראוי ריםוב על
 לשון תהפוכות איש רוביהד אותופי לכ

 חמש דלגומ ,הגדול תהוםה נקב מתוך שקר
 .רוביהד אותו את לקבל פרסאות מאות
 לתוך רוביהד אותו עם והולך ,אותו ונוטל
 שוא של רקיע בו ועושה ,שלו הנקב

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ÷éôðå]éáâì) [äáâì( äìî àéää ]äéá óúúùàå [
)çë æè éìùî (]ð"à [ø÷ù ïåùì úåëåôäú ùéàã 

àáø àîåäúã àá÷åð åâîä äàî ùîç âìãå 
éñøôå÷ì  ìéæàå äì ìéèðå äìî àéääì àìá

àòé÷ø äá ãéáòå äéá÷åð åâì äìî àéääáæ àåùã 
 ùéà àåää àòé÷ø àåääá ñèå åäú éø÷àã

éñøô éôìà àúéù úåëåôäúç ïåéë àãç àðîæá 
ãéî ú÷ôð íéà÷ àåùã àòé÷ø éàäãè úùà 

é÷úàå íéðåðæóàåùã àòé÷ø àåääá é > ùéàå
úåëåôäú< úôúúùàå >äéá <)äá(àé ïîúîå 

÷ôð úîéé÷ ãëã ïéâá ïååáøå ïéôìà äîë úìè÷å ú
äì úéà àòé÷ø àåääáå ñè éåäîì àúìëéå åùø 

 áéúë àã ìòå àãç àòâøá àîìò ìë) ä äéòùé
çé ( àã ïåòä àåùä éìáçá ïåòä éëùåî éåä

 àã äàèç ïàî äàèç äìâòä úåáòëå àøåëã

                                                                                                                                                                                     

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

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

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

 ).הערת הזוהר(' ז א"יתרו פ ג
 ).יהל אור(היפך של לשון למודים שהוא דרגא דיסוד  ד
ומקבל הארה וכח , מ"מתגבר ס, י החידוש שאינו אמיתי"ע' וכו' בינה דבריאה דקלי, הנקבה העליונה$ ה

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

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

  . נעשה גם בלימוד חכמות חיצוניותשדבר זה', הקליפות והמרכבה הטמאה פרק ב
נגד הרקיע ). $מ"מ(ר נשלמו לו עשרה כלים "ק אלא שבחטא אדה"מ עיקרו הם ו"כי ס, ק שלו"נגד ו ח

 ).יהל אור(זעירא ' דקדושה שהוא ו
  ).הערת הזוהר] (ק" דפ–רמ [ה "פקודי ער ט
 .ע מקורו"וצ, "א היא"נ"בדפוס וילנא נוסף  י

ס "ש' ונגד נוק. ק פרסה"ת, א הוא חמשה חומשי תורה"נגד ז. נ"נגד היסוד דקדושה שהוא מחבר זו יא
 ).יהל אור(שבה שיתא אלפי פרסה הוי עלמא , שיתא אלפי פרסה
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 הנקבה אותה את ,"חטאה הכעבות העגל"
 להיות התגברה ששם ,חטאה שנקראת

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

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

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

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

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

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

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

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

àééøáçìáåëééðî àúåèîá  åëééîåôî ïå÷ôú àìã 
àúééøåàã äìîâúòãé àìã éúòîù àìå ïé ï

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

 ïåäìë åçúô àðâîì>åøîàå <)ïðéøîàå( àðîçø 
ïáæùì àðîçø ïáæùìã:  

ה ברא את העולם "הקב ,בא וראה
 אצלו ואהיה" שכתוב ארוהיב והנה ,בתורה

 והוא ".יום יום שעשועים ואהיה אמון
 וארבע ושלש ושתים פעם בה הסתכל
 כך ואחר ,אותם אמר כך ואחר ,פעמים

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

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

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

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

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

 טרם בתורה הוא ברוך הקדוש שהסתכל
  .למלאכתו מעשהו את יוציא

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור (זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה): א"סוטה כב ע(ש "כמ א
 .זוהר הרקיע' עי ב
  ).הערת הזוהר(א "יתרו פז ע ג
 .אריכות ביהל אור' עי ד
 ).ו"לש(ב "א וע"תולדות קלד ע' א ופ"ב קסא ע"ח ה
של חי ברוך ומבורך שמו , אחת רוח אלקים חיים, עשר ספירות בלימה) ט"א מ"פ(י "ש בס"כמ ו

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

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

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

 ).יהל אור(כ לבנות בדבורו השמים "ואח, פעמים במחשבתו' כן האדם צריך להתבונן ד. והנגלות
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  ä/á  
 היה אחד ואיש ,עמו  היהאבא ורבי
 נפתח ,אבא רבי אמר .אחריהם מחמר

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

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

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

 אף ,ורוח ומים אש שהרי ,לםוכ של והכח
 כולם ,עליונים יסודות שלשה שהם גב על

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

  . מהם אחד כל של

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

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

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

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

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

ëãåàçåøå àéîå àùà àäã åäìäòà " ïåðéàã â
ïéàìò ïéãåñé úìúå éìâúà àìå ïééìú åäìë 

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

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

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

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

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

 ויכל" שכתוב זהו .השבת ביום תלויים היו

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

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

àãåøô àìá ãç éåäîìæ äàòéáø àîåé øúáìå 
éìâúàç äéúåðîåàì àðîåà à÷ôàì äéúãéáò 

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

àúáùã àîåéá ïééìúéää " ã)á á úéùàøá ( ìëéå

                                                           

 ).מ"מ(שהוא עולם הזה , מאק ברא על"כי באמצעות הו, זו מדת הבינה, ה"ברא קב, ק"ו, בשית יומין א
כ יג "שעה' ועי). מ"מ(' וכו' גבורה ביום ב', חסד ביום א, של העולם הזה' ק נתן כחו ביום א"מהו' כל א ב

 .ב בענין אמירת אנא בכח"ע
 ).מ"מ(' כי לא יצאו הפעולות רק על ידי הנוק, יום רביעי כנגד המלכות ג
יהל ) (גוונין סתימין(ב "כדלקמן יח ע, ת סתימין אינון"וכידוע שחג). מ"מ(אלא רק הוכנו אל הזווג  ד
 ).אור

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

 ).יהל אור(דשא עשב עץ : מינין' שכנגדן הוציאה ג, יסודות' ובה נתגלו כל הג', דוהארץ הוא היסוד ה
 ).יהל אור(י "ש בס"כמ, י הן תלת יסודין תתאין"שנה ו
ת היא "המלכות שהיא עומדת אחורי הת' פי, ואיהי רביעאה ושביעאה) א"ה ע(ז "ש בתיקו"נודע מ ז

מה , ולפי שהיא כלולה עמו. ת"ית אליהם אחורי התוהיא רביע, מדות' כשמתחילים מהחסד הם ג, רביעאה
 ).מ"מ(כאילו הוה כתוב בה ', שכתוב ביום ג

 ). יהל אור(ימים האחרונים ' ל בג"ר ח
 ).יהל אור(ד "ח לא ע"זו' ועי, ב"ז א ע"ש בתיקו"כמ, י הוא מרכבתא תתאה"שנה, ת"ל דחג"ר ט
ולברר מהם ' ק להלחם עם הקלי"הותהיה המלכות ראש לכל , שמן הראוי היה שיום השבת' פי י

ואין , לכך ביום שבת עולים העולמות מעלה מעלה. אלא שאין דרך האשה להיות ראש במלחמה, הבירורין
ונמשך הארה גדולה אל כל העולמות גם אל , י אורות עליונים"רק הם מזדווגים ע, מבררים שום בירור
ד ויכל אלקים ביום "הה, ך להם קיום והעמדהימי בראשית נמש' וכל מה שנעשה מו, העולם הזה הגשמי
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 היא וזו ,השבת זו ,"השביעי ביום אלהים
 אם ,תאמר ואם .הכסא של הרביעית הרגל

 ,םפעמיי "רוותשמ תיושבת את" זה מה כך
 היום של והשבת שבת ערב של שבת אלא
  .פרוד להם אין ממש

)á á úéùàøá ( àã éòéáùä íåéá íéäìà ìëéå
éñøëã äàòéáø àìâø àåä àãå úáùé éàå à

åäî éëä éà àîéú) ì èé àø÷éå( éúåúáù úà 
úáù àìà ïéøú åøåîùúà àúáù éìòîã 

ùîî àîåéã àúáùåáåøô ïåì úéì àã:  
 מחמר שהיה סוחר אותו ]הםל[ אמר

 אמר ".תיראו ומקדשי" זה ומה ,אחריהם
 זה ומה ,לו אמר .שבתה קדושת זה ,לו

 ההקדוש זה ,לו אמר .שבתה תקדוש
 ,כך אם ,לו אמר .מלמעלהעליו  כתשנמש
 הקדוש אלא ,דשוק אינה שהשבת עשית

 וכך ,אבא רבי אמר. מלמעלה עליו ששורה
 'ה לקדוש נגוע לשבת וקראת] "שכתוב[ ,זה
 .לבד 'ה וקדוש לבד שבת הזכיר ".בדומכ

 ,לו אמר ,'ה קדוש זה המ ,כך אם ,לו אמר
 .עליו ושורה מלמעלה שיורדת שהוהקד
 מלמעלה שנמשכת שהוהקד אם ,לו אמר

 ,בדומכ אינו ששבת נראה ,בדומכ נקראת
 לרבי אלעזר רבי אמר". וכבדתו" וכתוב
 של ]חדש [שדבר ,הזה לאיש לו הנח ,אבא

 ,לו אמרו .בו יודעיםנו לא שא בו יש חכמה
 ," שבתותיאת" ,ואמר פתח .אתה רואמ

 יםיאלפ שהוא שבת תחום לרבות "את"
 ,"את" בהירלכן ו , לכל עבראמות

 ושבת העליונה שבת )זו( ,"שבתותי"
 יחד כלולות שתים שהן ,התחתונה

 שלא אחרת שבת נשארה. יחד ותומוסת
 רבונו ,לפניו רהאמ .בבושה והיתה נזכרה

 נקראתי אותי שעשית מיום ,של עולם

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

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

ùåã÷ àìà ùã÷ åäéà åàìã úáùìà àéøùã 
 àåä éëäå àáà éáø øîà àìéòìî éåìò) äéòùé

âé çð(âðåò úáùì úàø÷å åäé ùåã÷ì "ëî ä ãá
åäé ùåã÷å ãåçì úáù øëãà" äéì øîà ãåçì ä

åäé ùåã÷ ïàî éëä éà"à ä"ùåã÷ ìà àúçðã 
 àùåã÷ éà äéì øîà äéìò àéøùå àìéòìî
 úáùã éæçúà ãáåëî éø÷à àìéòìî àëùîúàã

 áéúëå ãáåëî åäéà åàì)íù ( éáø øîà åúãáëå
 äìîã àøáâ éàäì çðà àáà éáøì øæòìà

)àúãç (>àúîëçã< àðòãé àì ïðàã äéá úéà 
 øîàå çúô úðà àîéà äéì åøîà äá) èé àø÷éå

ì ( åäéàã úáù íåçú äàâñàì úà éúåúáù úà
) ïéîà ïéôìàïéøèñ ìëáäâáå "ë úà éâñà 

 äàìò úáù àã éúåúáùúáù àãå( ] ïéôìà ïéøú
úáùå äàìò úáù àã àøèñ ìëì ïéîà[äàúú å 

 àãçë ïéîéúñå àãçë ïìéìë ïéøú ïåðéàã
úùààøçà úáù øàæøëãà àìã àåäå ä 

                                                                                                                                                                                     

י זווג העולמות ביום השבת למעלה "אלא הענין הוא שע, מה פעולה עשה ביום השביעי, דקשה, השביעי
 ).מ"מ(ימי בראשית ' נמשך הארה וחיות וקיום אל כל מה שנעשה בו, במקומם האמיתי

  ).הערת הזוהר(ב "תרומה קלה ע א
ושניהם נקראים שבת , ועיקר עליית הדכורא הוא ביום שבת, הוא בליל שבת' כי עיקר עליית הנוק' פי ב

 ).מ"מ(
  ).א"ד(סוחר שהיה נוסע אחריהם ' פי ג
א שעלו מעלה מעלה "כי גם שם נמשכים להם מוחין מאו, ן בעלותם למעלה"הם המוחין הנמשכים לזו ד

 ).יהל אור(כ בחכמה "שכבוד ג" כובדמ' לקדוש ה"ש למטה "וז, שהוא קדוש, ל חכמה עלאה"ר). מ"מ(גם הם 
ק "אבל ו', ק דבריאה או יצירה כפי הבחי"ימים הו ו' שו, שבת הוא בינה). הערת הזוהר(א "ויקהל רז ע ה

' ם ד"סטרין חגת' והן ד, א"ז ה ע"ש בתיקו"שמלכות היא רביעית לכל תלת כמ, דאצילות הן תחום שבת
, והיכל הקדש בינה באמצע שבה מסתתר הקדש,  אלפים אמהאלף אמה שהן' ם כל א"וכן נהי, רוחות כידוע

 ).יהל אור(נקודה בהיכליה , חכמה
ג שיסוד בכלל "ואע. שבת' והן נק, זה מלמעלה וזה מלמטה, הוא שביעי' שכל א, ל בינה ויסוד"ר ו

אה ק דברי,ועיקר הענין הוא שהתחום הוא ו. כ שבת וכן מלכות"הוא ג, מ כשנכלל יסוד בבינה"מ, התחום
, שבתות בינה ויסוד שניהם הן ביום שבת ששניהן הן יום כידוע' ואלו ב' ששם הוא התחום סביב לעיר וכו

 ).יהל אור(ומלכות הוא בלילה 
  ).יהל אור(ל "כ שבת כנ"מלכות שהיא ג). הערת הזוהר(מ "א בר"יתרו צב ע). א"ד(שכינה ' פי ז
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 ,יִתיִב ,לה אמר .לילה בלי אינו והיום ,שבת
 הריני אבל ,לך קראתי ושבת ,שבת תַא

 העביר .עליונה יותר בעטרה אותך מעטר
 של שבת וזו". תיראו מקדשי" ואמר כרוז
 .יראה בה ושורה ,יראה שהיא שבת ערב
 ו ואמרכלל הוא ברוך שהקדוש הוא ומי
  .'ה אני

 àîåéî àîìòã éøàî äéî÷ äøîà àôåñëá
 àìá åäéà åàì àîåéå àðéø÷úà úáù éì úãáòã
 àðéø÷ úáùå úðà úáù éúøá äì øîà àéìéì

øéúé äàìò àøèòá êì øèòî àðà àä ìáà êìá 
 úáù àãå åàøéú éùã÷î øîàå àæåøë øáòà

äàøé éäéàã àúáù éìòîãâàéøùå ãäàøé äá ä 
àîåá÷ã åäéà ï"åäé éðà øîàå ìéìëà ä"äå  

 קיודי ,כך שאמר מאבא שמעתי ואני
 זה "שבתותי" .שבת תחום לרבות "את"

 וכנגד ,שנים והם ,שבפנים בועיוהר גוליהע
 לנו שיש ושותקד שתי יש השנים אותם

 לווויכ. דושיק ואחד לווויכ אחד ,להזכיר
 דושיובק ,בותית וחמש שלשים בו יש

 ,בותית וחמש שלשים יש מקדשים שאנו
 ברוך שהקדוש שמות לשבעים עולה והכל
 ומשום .בהם מתעטרים ישראל וכנסת הוא

 שניהם , שבתותיהם הזה והרבוע שהעגול
 שהרי ".רוותשמ" שכתוב ,בשמור כלולים
 "שמור"ב נכללה לא כאן העליונה השבת

÷ééãå éëä øîàã àáàî àðòîù àðàåæ úà 
äàâñàìçìåâò àã éúåúáù úáù íåçú à 

òåáøåàåâìã èìå ïéøú ïåðéàå  ïéøú ïåðéà ìéá÷
ðì úéàã éúùåã÷ éøú úéàààøëãàì é åìëéå ãç 

ùåã÷ ãçåàé ùîçå ïéúìú äéá úéà åìëéåáé ïéáú 
ùåã÷áåàùîçå ïéúìú ïéùã÷î ïðàã âé ïéáú 

á÷ã ïäîù ïéòáùì àìë ÷éìñå"äãé úñðëå 
 àã àòåáøå àìåâòã ïéâáå åäá øèòúà ìàøùé

øåîùá åäééåøú ïìéìë éúåúáù ïåðéàåè áéúëã 
 åøåîùú]àäã) [àã( àì àëä äàìò úáù 

äàìò àëìî àäã øåëæá àìà øåîùá ìéìëúàà 

                                                                                                                                                                                     

יהל (כ ביום שבת שלא נאמר רק ביום השביעי "אמש, ויהי ערב ויהי בקר, ימי המעשה נאמר' שבכל ו א
 ).אור

כי בחכמה יסד , ואנא אעטר לך בעטרין דאבא שהוא קדש, שמשם השבת, ששבת הוא בעטרא דבינה ב
 ).יהל אור(וזהו ומקדשי , ארץ ושמים בתבונה

 ).יהל אור(שהמלכות נקראת יראה  ג
 ).יהל אור(ושארי  ד
, ן"יודי' שהן ב, אין יראה אין חכמהאם )אבות (בסוד , שהיא יראה, ל נקודת חכמה שבמלכות"ר ה

 ).יהל אור(השמות חכמה שלמעלה וחכמת שלמה ' דשילוב ב
 ).יהל אור(שמלכות נקראת אני  ו
  ).א"ד(ב "ויקהל רד ע ז
ש ותמצא "ה ע"ג וכ"כ בשם התקונים תקון כ"מביא ג] ק" דפ–נד [ד "א ובמנחת יהודה דף כ"שם רז ע ח

  ).א"ד(מאמר זה ' פי
הוא כינוי " עיגולה"ה). הערת הזוהר(א ”א ויקהל רה ע”א תצוה קפ ע”רכט ע). א"ד(א "ויקהל רד ע ט

ח "ע' ועי). זהר תרומה קכז' עי(ק "סתומא הוא בסוד ו' והמ, דאפרסמון' ה סוד אות ס"לעטרת היסוד ה
חינות ב' ובה ב, ל"ל בינה דילה שהיא עיר הקדש באמצע כנ"ר). א"א ס ע"ביאורים ח(' וה' זיווגים פרק ד
) ב"עירובין נו ע(ס שאמרו "וז, כ בתחום"בינה גו תבונה ואח, ועגולא הוא בגו רבועא', ומ' ס, בינה ותבונה

, לפי שתבונה הוא דינקא לבנין, כ מודד אתה התחומין"הבא למדוד את התחומין מרבע את העיר ואח
  ).יהל אור(כ בריבוע "לפיכך הן ג

  ).א"ד(ד "תקונים תקון כ י
שהיא נותנת , וקדושה דאנן מקדשין וממשיכין היא תבונה, ויכולו נגד בינה). א"ד(ב ”ז עבראשית מ יא

 ).יהל אור(מוחין וינקא לבנין 
 ).א"ד(בנוסח הקידוש שלנו כי בנו בחרת טעות ' ה תיבין וכו"כ ל"ובקדושא ג יב
] ק" דפ–רמה [רה פנחס ע' מ בפ"ב ובר”א וגם בויקהל רז ע"ז דף פו ע"א ותיקון מ"ד דף סח ע"תקון כ יג

  ).א"ד(ו "ת וה"ת ויכלו השמים והארץ ר"ב ותמצא ר"ע
 ).יהל אור(הן כללם ' שמות וב' ב שמות הן ע,שע, ב שמות עם יום הששי"שהן ע יד
אבל בינה דלעילא נכלל בזכור את יום השבת שהוא , וכאן הן שבתות דשמור, נ"שזכור ושמור הן זו טו
 ).יהל אור(יסוד 
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 םוסת העליון המלך שהרי ,"זכור"ב אלא
 .שלו וםשהשל מלך נקרא זה ועל ,"זכור"ב

 אין כן ועל ".זכור" הוא שלו והשלום
 שלומות ששני משום, למעלהמחלוקת 

 כתובלכן ו .ף"יוס ואחד ב"יעק אחד ,למטה
 ,"ולקרוב לרחוק שלום שלום" םיפעמי

  ,יעקב זה "לרחוק"

äàìò àëìî àäã øåëæáà ìòå íééúñà øåëæá 
àëìî éø÷à àãá äéìéã àîìùå äéìéã àîìùã 

àìéòì ú÷åìçî úéì àã ìòå åäéà øåëæâ ïéâá 
÷òé ãç àúúì úåîåìù ïéøúã"ñåé ãçå á" ïéâáå ó

 éðîæ éøú áéúë êë)èé æð äéòùé ( íåìù íåìù
áåø÷ìå ÷åçøìá÷òé àã ÷åçøì   

  å/à  
 שנאמר כמו לרחוק .יוסף זה "ולקרוב"

 תוואח ותתצב" ,"לי נראה 'ה מרחוק"
 חדשים" שנאמר כמו ,ולקרוב ".מרחוק
 העליונה הנקודה זו מרחוק ".באו מקרוב

 ,"רוותשמ" כתוב זה ועל. בהיכלו שעומדת
 זו ,"תיראו ומקדשי" .בשמור נכלל] והוא[

 ממנה לירא שיש באמצע שעומדתהנקודה 
 מה והיינו .מיתה שענשו הכל מן יותר

 @הומ ,"יומת מות מחלליה" שכתוב
 של החלל לתוך שנכנס מי ,"מחלליה"

 הנקודה שאותה למקום ,והרבוע העגול
 כתוב זה ועל ".יומת מות" ,בו ופוגם שורה

 ,אני נקראת ההיאהנקודה ו ".תיראו"
 שלא העליון סתוםה אותו שורה ועליה

  .אחד והכל ,'הנו  והיי,התגלה

 øîà úàã äîë ÷åçøì óñåé àã áåø÷ìå
) àì äéîøéá (åäé ÷åçøî"éì äàøð äã)  á úåîù

ã ( øîà úàã äîë áåø÷ìå ÷åçøî åúåçà áöúúå
)æé áì íéøáã (åàá áåø÷î íéùãçäàã ÷åçøî å 

ãå÷ðà áéúë àã ìòå äéìëéäá àîéé÷ã äàìò 
)ì èé àø÷éå (øåîùá ìéìëúà åøåîùúæéùã÷îå ç 

øéú àãå÷ð àã åà]àúéòöîàá àîéé÷ã [
)àúéòöîàã( àìçãì úéàã ]äðéî[ àìëî øéúé 

äúéî äéùðòãè áéúëã åðééäå )ãé àì úåîù (
úîåé úåî äéììçîéàî éàé ìàòã ïàî äéììçî 

åâìáé ãå÷ð àåääã øúàì àòåáøå àìåâòã ììçàâé 
úîåé úåî äéá íéâôå àéøùãé áéúë àã ìòå 

                                                                                                                                                                                     

, )ב"ברכות מח ע(שאין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא , ם ביסוד דדכוראל בינה נסתיי"ר א
 עשר בכל 'וכודאימא עלאה איהי ימא דאתפשטת לחמשין תרעין ) ב"ג ע[(ז "תיקו' ועי, והן בינה ומלכות

 )..יהל אור] (ל כליל מאלין חמשין" יסוד נטיל לון כלהו ואיקרי כ,ספירה מאלין חמש מחסד עד הוד
 ).יהל אור(שלמא יסוד , ל מלכא בינה"ר ב
, י"ת ומתיבתא תתאה נגד נה"מתביתא עלאה נגד חג, בתרין מתיבתין, דרגא דבינה, ל בעולם הבא"ר ג
 ).יהל אור(ובמתיבתא עלאה יעקב עשה שלום ובתתאה יוסף , )ג"ז ע(ח "ש בתז"כמ

ש "כמ', ותתצב כו,  על החכמהז מביא ראיה שרחוק קאי"וע, א יצא מחכמה ונגלה מן הסתום"ל דעד"ר ד
ש "ר כמ"א פעמים סליק וסתים לעילא בג"והענין כי עד. ש החכמה נאמר"כל הפסוק ע) א"סוטה יא ע(

מבועא דבירא לא פסיקא , אבל יסוד קרוב לעולם. והוא בזמן שאין שלום כמו הגלות והעונות, ז"בתיקו
 ).ריהל או(ל "וכששב בתשובה אז נגלה מרחוק ויוצא כנ, מבירא

 ).יהל אור(ש חדתותא דסהרא "נער ע' שהיסוד נק ה
א שהוא מכיוון "זהר שמות יב ע' ועי). א"ד(ש "נקודה דקיימא גו היכליה ע' א תמצא פי"תצוה קפ ע ו
 ).ד"א לב ע"ביאורים ח(הרי הוא אור החיה נעשו הכלים , י החכמה"שע

 ).יהל אור (ל שהכל במלכות"ר). הערת הזוהר] (א" דפ–ג "רס[ואתחנן רס  ז
 ).יהל אור(בינה , ן"בת שי, בת שלש, בת עין, ל חכמת שלמה"ר ח
 ).יהל אור(סוד החיה , והחכמה תחיה בעליה, שכאן סוד החיים ט
 ).יהל אור(שבתות ' שהן ב, כמו שמפרש והולך, נגד עגולא ורבועא י

 .ע מקורו"וצ, מאן: בדפוס וילנא איתא יא
 ).א"ד(יותר מבואר ' תמצא פי' ה ובתקון ל"ד וכ"ג כ"תקונים תקון כ, תצוה קפ יב
 .ע מקורו"וצ, דנקודה: בדפוס וילנא איתא יג
, כ בתחומין שאין מיתה עליהן"משא, ויש לירא ממנה, לפי ששם שורה ההיא נקודה. זוהר הרקיע' עי יד

 ).יהל אור(ד תחומין דאורייתא "אף למ
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éðààäìòå äàìò íéúñã àåää àéøù á àìã 
åäé åðééäå àéìâúà"ãç àìëå äâ:  

 .אותו ונשקו אבא ורבי אלעזר רבי ירדו
 ידך תחת יש הזו החכמה כל ומה ,אמרו
 .אתה מי ,לו אמרו .אחרינו מחמר ואתה
 אני אלא ,אני מי תשאלו אל ,להם אמר

 יאמר אחד וכל ,בתורה ונתעסק נלך ואתם
 מי ,לו אמרו .הדרך את להאיר חכמה דברי
 .בחמורים מחמר ולהיות כאן ללכת לך נתן

 שתי עם קרב עשתה ד"יו ,להם אמר
 יעמ קשרהתל ,ך"וסמ ף"כ עם ,אותיות

 קשרתולה להסתלק רצתה לא ף"כ ).יחד(
 אחד רגע להיות יכלה שלא )במקום( מאחר

 כדי ,להסתלק רצתה לא ך"סמ .עמו אלא
 ך"סמ בלי שהרי ,הנופלים לאותם רולעז
 ,יחידה אלי באה ד"יו. להיות יכולים לא

 ואמרה עמי בכתה ,אותי וחבקה לי נשקה
 אני הרי אבל ,לך אעשה מה ,בני ,לי

 טובות מכמה מתמלאת ואני מסתלקת
 לאחר .ונכבדות עליונות נסתרות ואותיות

 לך ואתן ,אותך ואסעד אליך אואב מכן
 מאלו יותר עליונות אותיות שתי של נחלה

 ן"ושי עליונה ד"יו .ש"י שהם ,שהסתלקו
 .מכל מלאים אוצרות לך שיהיו ,עליונה

 כן ועל .חמורים מחמר ותהיה ךֵל ,יִנְב ,לכןו

 åøîà åäå÷ùðå àáà éáøå øæòìà éáø åúçð
 ïéòè úàå êãé úåçú úéà àã àúîëç ìë äîå

ïéøúáàã ïåì øîà úðà ïàî äéì åøîà ]àì[ 
ð ïåúàå àðà àìà àðà ïàî ïåìàùúæ ÷ñòúðå ìé

 àøäðàì àúîëçã ïéìî àîéé ãç ìëå àúééøåàá
 àëä ìæéîì êì áäé ïàî äéì åøîà àçøåà

åòè éåäîìå éøîçá ï]åé ïåì øîà"ãä àáø÷ ãáò 
ëá ïååúà ïéøúá"îñå ó"êå éàãäá àøù÷úàì 

àìàãçë [ë " àøù÷úàìå à÷ìúñàì àòá àì ó
]øúá[) øúàá ( àãç àòâø éåäîì àìëé àìã

àìàæ ]äéá) [äá( îñ" à÷ìúñàì àòá àì ê] ïéâá
àãòñì) [ïéãòñì(îñ éìá àäã ïéìôðã ïåðéàì " ê

åé éåäîì ïéìëé àì" àúà ã]äàãéçé éàáâì [
)éàãçé éáâì(éì óéôâå éì ÷éùð ç øîàå éîò äëá 

 ÷ìúñà àðà àä ìáà êì ãéáòà äî éøá éì
ïéáè äîëî éìîúà àðàåèïååúàå é ïéàìò ïéøéîè 

ïéøé÷éàé êáâì éúéà ïë øúá  êì ãéòñ éåäà àðàå
 øéúé ïéàìò ïååúà ïéøúã àúðñçà êì ïúàå

 ïåðéàã å÷ìúñàã ïéìàî]ùé[åé "éùå äàìò ã" ï
ééìî ïéøöåà êì éåäîì äàìòïìëî à êë ïéâáå 

                                                                                                                                                                                     

בזה בספר הכללים ' א ועי"מ פנחס רכג ע"ש ברע"י כמ"א והוא אני מן אדנ"ב קנו ע"א וח"לקמן רכא ע א
א " מקץ רד תרומה קנו ע–" אני"נקרא ,  מלכות-נפש ). ו"לש] ('ה ['יב אות מו סעיף ב' סימ' כלל יח ענף י

, )א"א עב ע"ביאורים ח(שבו ניכר החילוק בין זכרות לנקבות , היסוד שבו' כלומר בבחי). ב"ש יג ע"הקדו(
כי התחלתה ). 'א פתח א"דז' ש נתיב נוק"פת (' הנהגתו והשגחתו יתת ניכרעל ידהשהעיקרי הוא השם 

ולכן , א כידוע"אחרונה של השם וכלולה בז' אבל כתר דילה הוא ה, י"ואילך השם אדנומשם , מחכמה
 ).יהל אור(' נקראת אני וכתה שלה ה

 ).יהל אור(ל כתר דילה שלא נתגלה כלל "ר ב
 .י וכן ביהל אור"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ג
יזה צדיק מאותם שהם  דע כי כאשר האדם עוסק בתורה כראוי לשמה זוכה להשיג שיתגלה אליו אד

משורש נשמתו ויבא ויתלבש דוגמת מלאכי אברהם אבינו ומגלה לו רזי תורה בהיותו מתלבש בההוא 
התקונין ' משפטים והמקומות אחרים הרבה בכל ס' חלוקא דרבנן אשר לו כנודע וזהו סוד אותו הסבא דפ

ותה הנפש של הצדיק ההוא י והיה מגלה לו רזי תורה ודע כי לפעמים א"שהיה יורד ומדבר עם רשב
' ואמנם בהיותו בא בבחי. ולפעמים גם הנשמה. מתלבשת בההוא חלוקא דרבנן ולפעמים מתלבש גם הרוח

 ).י"שער מאמרי רשב (נפש בלבד אז הוא בצורת טעין חמרי כי הוא רמז אל הנפש שמעולם העשיה
 ).יהל אור(יסוד  ה
 ).יהל אור(עלאה הוא בינה ' וס, הוא כורסייא' כ, מלכות ובינה ו
 ).יהל אור(ך "ד סמ"בלא יו ז
 ).א"ד(והיה מחבק אותי  ח
 ).יהל אור(מוחין דחכמה , מחכמה ט
 ).יהל אור(מבינה  י

 .ג"ב וע"י ז ע"א בס"בהגר' ועי, )יהל אור) (ב"סו ע(ח "ש בזו"כמ, ך"שהם מנצפ יא
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 éøîç ïéòè éåäå ìéæ éøá êë ïéâáåà àðà àã ìòå  .בכך הולך אני
êëá ìéæà:  

 ובכו ,אבא ורבי אלעזר רבי שמחו
 אמר .אחריך נחמר ואנו רכב ךֵל ,ואמרו

 היא המלך שמצות לכם אמרתי ולא ,להם
 אמרו ,החמורים על מחמר אותו שיבא עד
 בית מקום ,לנו אמרת לא שמך הרי ,לו

 בית מקום ,להם אמר .הוא מה מושבך
 מגדל והוא ,אצלי ומעלה טוב הוא מושבי

 ואותם .ונכבד גדול ,באויר שפורח אחד
 הוא ברוך הקדוש ,הזה במגדל בו הדרים

 וגליתי .מושבי בית מקום וזהו ,אחד ועני
 .חמורים על מחמר ואני ,משם )ועליתי(

 והטעים בו הסתכלו אלעזר ורבי אבא רבי
 ןָמ כמו מתוקים שהיו ,דבריו את להם

 ננשק ,אביך שם תאמר אם ,לו אמרו .ודבש
 דרכי אין ,ולמה ,להם אמר .רגליך עפר את
 היתה אבי אבל. בתורה להתגאות בכך

 שהיה אחד דג היה והוא ,הגדול בים דירתו
 והיה ,זה לצד זה מצד הגדול הים את סובב
 בולע שהיה עד, ןמיוי ועתיק ונכבד גדול
 כך ואחר ,הים של הדגים שאר כל את

 מכל ומלאים ימיםיוק חיים אותם מוציא
 ברגע הים את ושט ,העולם של הטובות

 איש ביד כחץ אותי והוציא ,בכחו אחד
 ישאמרת מקוםה באותו אותי והטמין ,גבור
. הים באותו ונגנז למקומו שב והוא ,לכם

 אתה ,לו אמר ,בדבריו אלעזר רבי הבחין

 ìéæ åøîàå åëáå àáà éáøå øæòìà éáø åãç
êøúáà ïéòèð ïðàå áéëø àìå ïåì øîà ) úøîà

ìîã àãå÷ôã ïåìúäéà àéã éúééã ãò  àéä à
ïéòè] (ïåëì úéøîà  ãò åäéà àëìîã àãå÷ôã

ïòèã àåää éúééã[éøîç á êîù àä äéì åøîà 
 øîà àåä éàî êáúåî úéá øúà ïì úøîà àì

åäéà éáúåî úéá øúà ïåìâáè ã éàáâì àìééòå 
ãç ìãâî åäéàå) åäéàå(àøéåàá çøôã ä áø 

øé÷éåá÷ àìãâî éàäá äéá ïéøééãã ïåðéàå à" ä
àðëñî ãçåå éáúåî úéá øúà àåä àãå ]àðéìâå[ 

)àðéìòå ( éáø åçâùà éøîç ïéòè àðàå ïîúî
 ååäã éåìî ïåì íéòèàå äéá øæòìà éáøå àáà
 êåáàã àîù äéì åøîà àùáåãå àðîë ïé÷éúî
 éàîàå ïåì øîà êìâøã àøôò ÷éùðð àîéú éà

 êëá éìéã çøåà åàì]àìäàâú) [àéìâúàì( 
 àîéá äéøåéã äåä éìéã àáà ìáà àúééøåàá

àðåð ãç äåä åäéàå àáøæäåäã ç  àîé øçñà
àáøèàã àøèñì àã àøèñî éáø äåäå àé 

àøé÷éåáéïéîåé ÷éúòå âé øàù ìë òìá äåäã ãò 
ïéðåðãé ïééìî ïéîéé÷å ïééç ïåì ÷éôà øúáìå àîéã 

]àîìòã ïéáè ìëî) [àîìòì ïéáè ìë( èàùå 
âøá àîé éì ÷éôàå äéô÷åúá àãç àò]àøéâë [

                                                                                                                                                                                     

 ).פרק ל' ש נתיב הקלי"פת(כלומר נשמות הצדיקים המתלבשים בחומר  א
  ).א"נ(ב "הרש.  עד שיבא משיח רוכב על חמור ומנהיגו ושולט עליו'פי). א"ד(ל קלים וחמורים "ר ב
 .נמחק ביהל אור ג
 ).יהל אור(בינה כידוע ', ש מגדל חד דפרח וכו"וז, עולם שכולו טוב ד
  ).הערת הזוהר(ב "ע] ק" דפ–לז [ב ובראשית לו "א דף נ"ריש תיקון כ ה
 ).יהל אור) (א"א עלקמן נ(נער נערה , בסוד יחודה, ת"דל, וזהו מסכנא, ד"ושם בסוד ו, נ"זו ו
 ).יהל אור(כידוע , דג, ל יסוד"ר ז
 ).הערת הזוהר(ב "ובראשית לו ע] ק" דפ–נד , א" דפ–ב "כ[ב "תקונים נ ח
 ).יהל אור] (ב"לקמן טו ע[' משם נטיל זרעא דתלת נקודין וכו, חכמה ט
משפטים דף קי ש בפרשת "כמ, בסוד משכיל לאיתן', ש מקצה השמים מוצאו ותקופתו כו"כמ, ק"כל הו י

 ).יהל אור(עד דסליק עד מוחא עלאה ' בזמנא דההוא נהר קם בתיאובתא כו, משכיל לאיתן, א"ע
 ).יהל אור(מחכמה  יא
 ).יהל אור(מבינה  יב
 ).יהל אור(י "עטרין דע' א וב"והוא מוחין דו, מכתר יג
ועתידין ', צרת כוויסוד דג גדול כידוע בסוד לויתן זה י, שהן בדרגא דצדיק, הן נשמות הצדיקים יד

והוא עולה בדעת : א שם"ל הגר"וז, א"ז סוף מב ע"תיקו' ועי). יהל אור(ישראל לאכול ממנו מטוב הגנוז בו 
 'שמואל ב('  ומסט, שהוא חי,'ש ואפיק לון כו" וז.ונכנסין בו כל הנשמות, ימא רבא, ומתמלא ממוחא בינה

זוהר איבא ) ב"ב ע(פ שמות " ובר,' ובניהו כוסוקל פע) א"זהר ו ע(ש בפרשת בראשית " כמ,בן איש חי) כג כ
ש "ועיי. ה"מ עיקר הלויתן הוא בדעת דרגא דמרע" ומ.'אלין אקרון חיין להאי עלמא וחיין כו' נא כולדאי

 .באריכות
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 של בנו הוא אתה ,הנר הקדוש של בנו הוא
 אור של בנו הוא אתה ,הזקן המנונא רב

 ,יחד בכו .אחרינו מחמר ואתה ,התורה
  .והלכו לו ונשקו

]àøéâë) [àøéá( éì øéîèå óé÷ú øáâã àãéá 
 äéøúàì áú àåäå åëì úéøîàã øúà àåääá
 éåìîá øæòìà éáø çâùà àîé àåääá æéðâàå

äéøá àåä úðà äéì øîà àùéã÷ àðéöåáãà úðà 
äéøá àåäá  àáñ àðåðîä áøã>àåä úðà< äéøá 

éòè úðàå àúééøåàã åøéäðã)ï( åëá ïøúáà 
ë àãç>åäå÷ùðå <)äé÷ùðå(åìæàå â:  

 להודיע מורנו לפני נוח האם ,לו אמרו
 בן ובניהו" ,ואמר פתח. שמו את לנו

 ,יפה והוא בארוהו הזה הפסוק ,"יהוידע
 סודות להראות בא הזה הפסוק אבל

 על "יהוידע בן ובניהו" .התורה של עליונים
 ,ההוא הסתום הדבר בא החכמה סוד

 חי צדיק זה ,"יח איש בן" .גורם והשם
 המעשים כל בעל "פעלים רב. "העולמים

 שכולם משום ,העליונים הכחות וכל
 הוא אות ,צבאות 'ה הוא ,ממנו יוצאים

 רב" .הכל מן וגדול הוא רשום ,צבאיו בכל
 הגדול האילן ,"מקבצאל" הוא "פעלים
 ,יצא מקום מאיזה .מהכל גדול והנכבד
 ואמר הכתוב חזר ,בא דרגה מאיזו

  הסתומה העליונה הדרגה "למקבצא"

 éî÷ àçéð éà äéì åøîà>îààðø <)éøàî( 
 øîàå çúô äéîù ïì àòãåàì)ùá ìàåî'ë âë  (

òãéåäé ïá åäéðáåã åäéà øéôùå äåî÷åà àø÷ éàä 
 àúééøåàã ïéàìò ïéæø äàæçàì àø÷ éàä ìáà

 òãéåäé ïá åäéðáå àúàã àåä]ìò[ àúîëçã àæø 
íéøâ àîùå åäéà àîéúñ äìî àúà à÷ ùéà ïá 

éçä ìëã éøàî íéìòô áø ïéîìò éç ÷éãö àã 
 äéðî ïé÷ôð åäìëã ïéâá ïéàìò ïéìéç ìëå ïéãáåò

åäé"úåàáö äå äéãéã ïéìééç ìëá àåä úåà åäéà 
 íéìòô áø àìëî áøå àåä íéùø]åäéà[ ìàöá÷î 

 ÷ôð øúà ïàî àìëî áø àøé÷éå áø àðìéà éàä
 øãäà àúà àâøã ïàî]àø÷[öá÷î øîàå éìàæ 

øãäàîéúñ äàìò àâç  

  å/á  
 ,בה שהכל הדרגה ,"' וגוראתה לא עין"ש

 וממנה ,העליון האורתוך וכונסת לתוכה מ
 שכל סתום קדוש היכל והוא .הכל יוצא

 ובגוף .בתוכו ותסתומו בצותומק הדרגות
 ,העולמות כל ימיםיק הזה )אילן (ההיכל

 äúàø àì ïéòã>åâå'<ìåëã àâøã ä äéá 
äéåâá ùéðëåè àìë ÷éôð äéðîå äàìò àøåäð åâî 

àîéúñ àùéã÷ àìëéä åäéàåé ïéùéðë ïéâøã ìëã 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ניצוץ קדוש  א
 ).א"ד(ב שהיה נמצא עם החסידים "בלק קפו ע' א ובפ”א נב ע" ובתקון כב”כ דף סז ע"בתיקון ג ב
 .י"אריכות ביהל אור וכן בשער מאמרי רשב' עי ג
 ).יהל אור(ל שהוא שרש נשמתו "ר ד
יתדבקו בו . הנה האיש המייחד יחוד עליון): א"כד ע(ק "שער רוה' עי). הערת הזוהר(א "ויצא קסד ע ה

והנה בניהו בן ' וכו. והנה נשמות הצדיקים הם מתגלים אל האדם ומתדבקים בו. הנשמות של הצדיקים
לאחר '  אפי, ולכן נקרא בן איש חי]הצדיקים אשר מייחדים בעת רצון בחייהם [יהוידע היה אחד מהם
 שהיה מקבץ ומייחד "מקבצאל"ה "וזש, בחייו היה מייחד כל העולמות כלם'  שאפי,'מיתתו להורות זה הנז

  . כל העולמות כלם
 ).א"ד(א ”עב ושמות יג ”א ויח ע”ב ולהלן יז ע"א ופקודי רל”האזינו רצו ע ו
 .ע מקורו"וצ, "מקבצאל"בדפוס וילנא איתא  ז
 ).יהל אור(בינה מלכא דשלמא דיליה  ח
ולהיות כי אבא הוא , עין לא ראתה זה עדן) א"סנהדרין צט ע(ש "עין לא ראתה הנאמר על עדן כמ ט

על כן גם , שהוא אבא" דרגא דכולא ביה וכניש בגוויה מגו נהורא עילאה"לכן אמר , הנקרא עדן ולא אימא
 ).מ"מ(איאמ תקרא עדן בהשאלה 

 ).מ"מ(יסוד דאמא  י
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 נזונים ממנו ,הקדושים הצבאות וכל
 שני את הכה הוא. "קיומם על ועומדים

 עומדים היו מקדשים שני ,"מואב אליאר
 ומקדש ראשון מקדש .ממנו ונזונו בגללו

 השפע נמנעו ,הסתלק שהוא כיון .שני
 הכה הוא כביכול ,מלמעלה שופע שהיה
 ,אותם והשמיד אותם והחריב אותם

 בתוך ואני" זהו שכתוב .נפל הקדוש והכסא
 היא ,"אני" שנקראת ההיא הדרגה ".הגולה

 על ,"כבר נהר על" ,למה ".הגולה תוךב"
 מימיו שהפסיק ויוצא ששופע נהר

 זהו. כבראשונה משפיע ולא נותיויומעי
 בבית "יחרב" ,"ויבש יחרב ונהר" שכתוב
 הכה הוא"לכן ו .שני בבית "ויבש" ,ראשון

 ,)בראשונה שהרי( ".מואב אליאר שני את
 ונחרבו ,שבשמים מאב וא שהמואב

 מאירים שהיו האורות וכל ,בגללו שמדוווה
  .נחשכו כולם ,לישראל

)àðìéà ( ïéùéã÷ ïéìééç ìëå ïéîìò ìë ïéîéé÷
îéìò éîéé÷å åðæúà äéð úà äëä àåä ïåäéîåé÷ 

 áàåî ìàéøà éðù)á ìàåîù 'ë âë ( ïéøú
äéðéâá ïéîéé÷ ååä ïéùã÷îà ùã÷î äéðî åðæúàå 

 ÷ìúñà åäéàã ïåéë éðù ùã÷îå ïåùàø]ååãéâð[á 
 ïåì äëä àåä ìåëéáë òðîúà àìéòìî ãéâð äåäã

ñøëå ïåì éöùå ïåì áéøçåéúìôð àùéã÷ àéâää " ã
)à à ìà÷æçé (ìåâä êåúá éðàå àâøã àåää ä

éàîà äìåâä êåúá àåä éðà éø÷àãã øäð ìò 
÷éôðå ãéâðã øäð ìò øáëä éåòåáîå éåîéî ÷éñôã 

ãéâðà àìåå ãëàúéîã÷áæää " ã)ä èé äéòùé ,
à ãé áåéà ( ïåùàø úéáá áøçé ùáéå áøçé øäðå

 éðù úà äëä àåä êë ïéâáå éðù úéáá ùáéå
 áàåî ìàéøà>ð"àúéîã÷á àäã à< àåäã áàåî 

áàî ìëå äéðéâá åàéöúùàå åáøçúàå àéîùáã 
 ååäã ïéøåäð>ïéøéäð <)ïéøäð( åäìë ìàøùéì 

åëùçúà:  

 ".הארי את והכה ירד הוא" ,ועוד
 מושך היה הזה כשהנהר הראשונים בזמנים

 עומדים ישראל היו ,למטה מימיו את
 וקרבנות זבחים זובחיםהיו ש ,בשלמות

 מלמעלה יורד היה ואז ,נפשם על לכפר
 על אותו רואים והיו ,אחד אריה של דמות

 קרבנות אוכל ,טרפו על רובץ המזבח גבי
 מתחבאים היו הכלבים וכל ,חזק גיבור כמו

 שגרמו כיון. החוצה יוצאים ולא מלפניו

 éøàä úà äëäå ãøé àåä åúå)á ìàåîù ' âë
ë ( éåîéî êéùî äåä øäð éàä ãë ïéàîã÷ ïéðîæá

 ïéçáã ïéçáãã åîéìùá ìàøùé ïéîéé÷ ååä àúúì
éðáø÷ååäééùôð ìò àøôëì ïç úéçð äåä ïéãëå 

 ïàîç ååäå äéøà ãçã àð÷åéã àìéòìî]ò äéì" â
àçáãî) [ò"ïçáãî â(äéôøè ìò õéáø è ìéëà 

ë ïéðáø÷óé÷ú øáâé ïéøîèúî ååä ïéáìë ìëå 
äéî÷àé  åäéà ïéáåç åîøâã ïåéë øáì é÷ôð àìå

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(מקדשין והכל בגיניה ' והן ב, עולמות' ב, והוא חי עולמים, שהוא חי וקים בתרין עלמין א
 .ע מקורו"וצ, לא גורס נגידודפוס וינ ב
 ).מ"מ(א "כי היא כסא דז, כרסייא' ונק, היא השכינה שירדה בגלות ג
 ).מ"מ(שהוא היסוד שהיה מקודם , למה היה זה על נהר כבר, ל"ר ד
 . לתתא לבינהה והוא באתפשטותי,דחכמה'  הוא מסט"דנגיד", )א"קצז ע(ע "ב 'ועי, ב"ר קלח ע"אד' עי    הההה

 ".נפיק"ובבינה שם הוא 
א "לך לך דף פה ע' ועתה נפסק וכן בפ' כבר הי' כבר פי). א"נ(ב " הרש-ב "ב ויתרו פב ע"לך לך קמט ע ו

 ).א"ד(
 .ע מקורו"וצ" כד בקדמיתא"דפוס וילנא גורס  ז
  ).א"ד(זבחים וקרבנות לכפר על נפשותיהם ' שזובחי ח
ז הוא "עכ, והגם ששורש ההוא רוחא הוא מדוברא, ן הוא גבורות" ונדוע כי שם ב,ן"לפי שהוא משם ב ט

 ).מ"מ(גבורות 
בר נש (תקונין אלין אשתכחו בדיקנא דא ובשלימות תקונא דדיקנא דא אתקרי ' ט: א"ר קלט ע"אד' עי י

 .גיבר תקיף דכל מאן דחמי דיקנא קיימא בקיומיה תלייא ביה גבורה תקיפא) ילתתא
 וכלב הוא השפל , ואריה הוא מלכא דכל החיות,נגד אריה' וכוכלב : ד"ז סט ע"א בתיקו"גרבה' עי יא

 . אלא שמתטמר מפני אריה',וכו , והוא עז פנים,שבכולם
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 ,שלמטה הדרגות לתוך ירד הוא ,החטאים
 לו לתת רצה שלא האריה אותו את והרג
 .אותו הרג כביכול .כבראשונה טרפו את
 ,"הבור לתוך" .ודאי הארי תא הכה הוא

 כך שראתה כיון .הרע האחר הצד לעיני
 כלבל ושלחה התגברה ,האחר הצד אותו
 של שמו ומה .הקרבנות את לולאכ אחד
 .אריה פני שפניו ל"אוריא ,ה"הארי אותו
 שאינו ,שמו בלאדן ,כלב אותו שם ומה

. כלבכ וופני כלב אלא ,אדם של בכלל
 והדין טאיםהח שגרמו ביום ,"השלג ביום"

 זה ועל ,העליון הדין בית מעם למעלה נדון
 הדין זה ".משלג לביתה תירא לא" כתוב

 שולב ביתה כל"ש משום ,למהו .העליון
 כאן עד .חזקה אש לולסב ויכול ,"שנים
 הכה והוא" ,אחריו כתוב מה. הכתוב סוד
 סוד כאן ".מראה איש מצרי איש את

 שישראל פעם שבכל ,להודיע בא הכתוב
 הטובות כל מהם ומנע סתלקה הוא ,אוחט
 הכה הוא" .להם מאירים שהיו האורות וכל
 ההוא האור של האור זה ,"מצרי איש את

 ,משה ,הוא ומי .לישראל מאיר שהיה
 ,"' וגוהצילנו מצרי איש ותאמרנה"שכתוב 

 לאור התעלה ושם ,התגדל ושם ,נולד ושם
 ומראה" שנאמר כמו "מראה איש. "עליון
 איש" שנאמר כמו "איש" ".בחידות ולא

 מראה אותו של בעלה כביכול ".האלהים
 בכל הזו הדרגה את להנהיג שזכה ,'ה כבוד
  .אחר איש זכה שלא מה בארץ רצונו

äéøà àåääì ìéè÷å àúúìã ïéâøã åâì úéçðà 
øè äéì áäéîì àòá àìãäéôá àúéîã÷áãë 

 êåúì éàãå éøàä úà äëä àåä äéì ìéè÷ ìåëéáë
øåáäâ ïåéë àùéá àøçà àøèñã àäðéòì 

úô÷úúà àøçà àøèñ àåää éëä úàîçãã 
ïéðáø÷ ìëéîì àáìë ãçì úøãùåä  äéîù äîå

éøà àåääã"àéøåà ä" äîå äéøà éôðà éåôðàã ì
ïãàìá àáìë àåääã äéîùå åäéà åàìã äéîù 

íãà ììëáæë àìà  âìùä íåéá àáìë éôðàå àáì
 éá íòî àìéòì ïãúà àðéãå ïéáåç åîøâã àîåéá

 áéúë àã ìòå äàìò àðéã)àì éìùîàë  (] àì
 ïéâá éàîà äàìò àðéã àã âìùî äúéáì àøéú

íéðù ùåáì äúéá ìëãçëéå é àùà ìáñîì ì
ò àôé÷ú"áéúë äî àø÷ã àæø ë[ äéøúá 

)ùá ìàåî'ë âë  ( ùéà éøöî ùéà úà äëä àåäå
 ìëá éã àòãåàì àúà àø÷ã àæø àëä äàøî
 ìë åäééðî òðîå ÷ìúñà åäéà åáç ìàøùéã àðîæ
 úà äëä àåä ïåì ïéøéäð ååäã ïéøåäð ìëå ïéáè

 àøåäð àåääã àøåäð àã éøöî ùéà)ã( øéäð äåä
 áéúëã äùî åäéà ïàîå ìàøùéì ïåì) á úåîù

èé (åâå åðìéöä éøöî ùéà äðøîàúå ' ïîúå
áøúà ïîúå ãéìéúà àøåäðì ÷éìúñà ïîúå é

 øîà úàã äîë äàøî ùéà äàìò) áé øáãîá
ç ( øîà úàã äîë ùéà úåãéçá àìå äàøîå
)à âì íéøáã ( ìåëéáë íéäìàä ùéà]äìòá [
)àìëá( ãåáë äàøî àåääã ä ')æé ãë úåîù( 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ש דלא בעי למיהב ליה טרפיה "אלא שלא נתן לו כח ושפע למזונו  וז, ולא שהרגו ממש א
  ).א"ד(לתת לו טרף שלו מהקרבנות  ב
 ).מ"מ(בור ' א נק"אבל סט, באר מים חיים' שה נקכי הקדו ג
 ).הערת הזוהר] (ק" דפ–א "קי ע[א "בהר קי' מ פ"בר ד
, ותימה). א"ד(ב ”ב ויקהל ריד ע”ונשא קמג ע' ב עלה ב דף ב”א ולהלן ריג ע”בלק ריא ע' ב פ"צו נ ה

ח "ר' גימ' ע וכו"ן דאבי"בפעמים ' אריה הם ד', ו נמסרו קרבנותיהם לה וכו"ואיך ח', ס הקלי"הרי הכלב ה
ן דעשיה דווקא "שהוא ב, היה דמות כלב, ובבית שני, אריה עם הכולל' ן גימ"אותציות דמילוי ב' עם ט

 ).מ"מ(
). א"ד(' ד וכו"ב ג"ן מתחלפין באותיות א"ם והנו"שאינו אדם ולא בצורת אדם והמ, אדם] ל בל"נדצ[כל  ו

 ).מ"מ(שאינו בכלל הקדושה שנקראת אדם 
  ).א"ד(ל אדם כ ז
 ).מ"מ(א "ק דז"שהם ו, שנים קדמוניות' פי ח
', וכו) א"ז כט ע"תיקו(כי משה מלגאו , כי משה גרם שיזדווג עלה עמה בסוד זווגא דרוחא ברוחא' פי ט

 ).מ"מ(א גופא בגופא "ומשה גרם זווגא או
  ).מ"מ(ו בארעא כי בעודו בעולם הזה זכה לגרום זווגא רוחא ברוחא וזה). הערת הזוהר(ב "כא ע י

 ).מ"מ(ו "שאף יעקב לא זכה לגרום זווג רוחא ברוחא רק בשעת מיתתו בסוד בשכמל יא
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àòøàá äéúåòøéàøçà ùð øá éëæ àìã äî àé:  

 האלהים טהמ זה "חנית המצרי וביד"
 האלהים ומטה" שנאמר כמו ,בידו שנמסר

 בין שבת ערב שנברא המטה ווזה ".בידי
 קוהחק הקדוש השם בו וחקוק השמשות

 ויך" כמו שנאמר ,בסלע חטא ובזה ,הקדוש
 לו אמר ".םיפעמי במטהו הסלע את

 לך נתתי לזה לא ,משה ,הוא ברוך הקדוש
 מכאן בידך יהיה לא חייך ,שלי המטה את

 בדין "בשבט אליו וירד" "מיד. "והלאה
 "המצרי מיד החנית את לוויגז" .הקשה

 בידו היה ולא ,ממנו נמנע ההיא שמהשעה
 אותו על "בחניתו ויהרגהו" .לעולמים

 נכנס ולא מת ההוא במטה שהכה החטא
. מישראל הזה האור ונמנע הקדושה לארץ

 שנה שלשים אלו ,נכבד הכי "השלשים מן"
 ומהם ,למטה שפיעוה מהם שנטל עליונים

 לא השלשה ואל. "ומתקרב לוקח היה הוא
 ברצון לו ונותנים אליו באים היו הם "בא

 גב על ואף .אליהם בא היה לא והוא ,הלב
 וישמהו" ,שלהם והחשבון במנין נכנס שלא
  לבו מלוח נפרד שלא ,"משמעתו אל דוד

úéðç éøöîä ãéáåà )á ìàåîù 'àë âë ( àã
 øñîúà àåäã íéäìàä äèîîë äéãéáä úàã 

 øîà)ç æé úåîù (äèîåá åäéà àãå éãéá íéäìàä 
 ÷å÷çå úåùîùä ïéá úáù áøò éøáúàã äèî

àùéã÷ àôéìâ àùéã÷ àîù äéáâ áç éàäáå 
 øîà úàã äîë òìñá)âé ë øáãîá ( úà êéå

à íéîòô åäèîá òìñä"á÷ ì" úéáäé àì äùî ä
 ïàëî êãéá àäé àì êééç éàäì éìéã äèî êì

ãéî äàìäìåã  àéù÷ àðéãá èáùá åéìà ãøéå
)ùá ìàåî'ë âë à ( éøöîä ãéî úéðçä úà ìåæâéå

 äéãéá äåä àìå äéðî òðîúà àúòù àéääîã
 àçîã àáåç àåää ìò åúéðçá åäâøäéå ïéîìòì

 àòøàì ìàò àìå úî äèî àåääá> àùéã÷
òðîúàå <)òðîàå( ìàøùéî àã àøåäð )ùíâë ( 

íéùìùä ïîä äðù íéùìù ïéìà ãáëð éëä 
òïéàìåàúúì ãéâðàå ïåäðî ìéèð åäéàã æ åäééðîå 
)åäéà( ]äåä[ àá àì äùìùä ìàå áø÷úàå ìéèð 

äéáâì ïééúà ååä ïåðéàç ]áäéåé) [áéäéå( äéì 
 óàå ïåäéáâì éúà äåä àì åäéàå àáìã àúåòøá

ïåäìã àðáùåçå àðééðîá ìàò àìã áâ ìòè) íù (
 àçåìî ùøôúà àìã åúòîùî ìà ãåã åäîéùéå

äéáìã  
  æ/à  

 דוד .לעולמים פרוד להם אין ,לעולמים
 משום ,לדוד לא והוא ,אליו לבו שם

ïéîìòì ïåäì àãåøô úéì ïéîìòìé äéì íù ãåã 
äéáìàïçáùåúã ïéâá ãåãì åàì åäéàå  ïéøéùå 

                                                           

מטטרון שנהפך ממטה  ,החנית שהוא מטה משה). יהל אור] (רומח[ל ממקום המצר זכה לחנית "ר א
ק המלך עמ (ט כי הוא היה שר הצבא"ובזמן בניהו קראו חנית למט. עץ הדעת טוב ורע, לנחש ומנחש למטה

 ).ה"ה פס"ש
  ).א"ד(א "בראשית מז ע ב
" לויתן נחש בריח"הרי הוא בחינת , רזא דמתקלא, החקיקה הוא בסוד הארחא עלאה דפלגותא דשערי ג

ב קלב "ה ח"דע(והוא בסוד עץ החיים כמו הסלע דכאן , ה שורש נשמת משה רבינו שהוא בסוד הדעת"ה
' ן להיות בבחי"וירדו זו, )א"ב קלג ע"ה ח"דע(ר "עץ הדעת טו' ועל ידי ההכאה בו השתנה להיות בבחי). א"ע

  ).ב"שם ע(קטנות 
 ).הערת הזוהר(ב "כח ע ד
  ).הערת הזוהר(ג "קה ע ה
 ).מ"מ(שהם סוד המוחין כי משם נמשכת טיפת הזרע אל היסוד , א"ד דז"חב, )יהל אור(ת "חג ו
 ).מ"מ(' לנוק ז
 ).מ"מ(ך לעלות אצלם רק הטיהפ באה מאליה ק אינו צרי,ל שאחר שנמשכה הטיפה עד הו"ר ח
 ).יהל אור(רק במנין חיות תתאין ] והיא[' וכו, חיה רביעית, שמלכות היא רגל רביעי ט
א "ע] ק" דפ–נו [לפעמים שאינן מתפרשין לעולם גם בדף שאחר זה ובדף לו ' י ובעלה או"הנה גם כ י

תרומה ' ב דלא מתפרשין לעלמין צדיק וצדק ובפ”ב ע"וישב קפ' ובפ. דהא קול מדיבור לא מתפרש לעלמין
א נראה ”ב חיי שרה קכג ע”ב קכ ע”ב ע"ב וירא קי”ב אחרי מות עז ע”ב פקודי רל ע”א קלד ע”קלא ע
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 שהלבנה והאהבים והשירים שהתשבחות
 אליה אותו מושכת היא ,לשמש עושה
 אל דוד וישמהו" וזהו ,עמה דיורו שיהיה

  ".משמעתו

 éäéà àùîùì ãéáò àøäéñã ïéîçøå ïéøéùå
 åäéà àãå äãäá äéøåéã éåäîì äáâì äéì úëéùî

)á ìåàîù 'íù (åúòîùî ìà ãåã åäîéùéå:  

 כך בין .לפניו אבא ורבי אלעזר רבי נפלו
 לכל והסתכלו קמו .אותו ראו לא וכך

 ולא ובכו ישבו .אותו ראו ולא הצדדים
 רבי אמר שעה יאחר .זה עם זה לדבר יכלו
 צדיקיםבכל דרך הש ששנינו זה ודאי ,אבא

 שאותם ,ביניהם תורה ודברי הולכים
 .אליהם באים העולם אותו של צדיקים

 אלינו שבא הזקן המנונא רב הוא זה ודאי
 הדברים את לנו לגלות ההוא העולם מן

 והתכסה לו הלך הכרנוהו וטרם ,הללו
 על הטעיןל רוצים והיו ,קמו .מעמנו

 ,הלכו ולא לרכב רצו ,הלכו ולא החמורים
 היו היום ועד ,החמורים את והניחו פחדו

  .החמורים מקום המקום לאותו קוראים

 éëäãà äéî÷ àáà éáøå øæòìà éáø åìôð
 àìå ïéøèñ ìëì åìëúñàå åî÷ äéì åîç àì éëäå

äéì åîçá àãì àã àììîì åìéëé àìå åëáå åáúé 
 ïðéðúã àä éàãå àáà éáø øîà àúòù øúáì

 ìëáãé÷éãöã àçøàé àúééøåàã éìéîå ïéìæà à
éúà àîìò àåääã ïéàëæ ïåðéàã åäééðéáà ï

àáñ àðåðîä áø àåä àã éàãå ïåäéáâìâ àúàã 
 àì ãòå ïéìà ïéìî ïì äàìâì àîìò àåääî ïáâì
 ååäå åî÷ ïðéî éñëúàå äéì ìæà äéá òãåîúùð

éøîçì ïòèîì åòáã àìå ïòèîì åòá åìæà àìå 
ïåì åçðàå åìéçã åìæà ïàø÷ ååä àîåé ãòå éøîçì 

éøîçã êåã øúà àåääì:  

 טובך רב מה" ,פתח רבי אלעזר ואמר
 הטוב הוא כמה ,"' וגוליראיך צפנת אשר

 הוא ברוך הקדוש שעתיד והנכבד העליון
 עליונים צדיקים לאותם ,אדם לבני לעשות

 כשנכנסים ,בתורה יםשעוסק חטא יראי
 רב" אלא טובך כתוב לא .העולם לאותו

 וזהו ,"יביעו טובך רב זכר" ,הוא ומי". בךטו
 לחי הבא מהעולם נמשכיםש החיים נגוע

 הוא ודאי ,"טובך רב זכר" שהוא ,העולמים
 רב מה" עוד. "' וגוישראל לבית טוב ורב"

 וכל ,החכמה סוד נחקק כאן ,"טובך
 "רב" שאמר כמו ,ה"מ .כאן נכללו הסודות

 אחר אילן שיש משום ,וחזק גדול העץ זה
 לרום ומכניסו גדול הוא וזה ,ממנו ןקט

øæòìà éáø çúôä øîàå )ë àì íéìäú ( äî
åâå êéàøéì úðôö øùà êáåè áø ' àáè àåä äîë

á÷ ïéîæã àøé÷éå äàìò" àùð éðá éáâ ãáòîì ä
ðéàì éìãúùîã äàèç éìçã ïéàìò ïéàëæ ïå

 àì êáåè àîìò àåääì ïéìàò ãë àúééøåàá
êáåè áø àìà áéúëå åäéà ïàîå )æ äî÷ íù ( øëæ

ïééçã àâåðò åäéà àãå åòéáé êáåè áøæ ïéãâðã 
 áø øëæ åäéàã ïéîìò éç éáâì éúàã àîìòî

 åäéà éàãå êáåè)æ âñ äéòùé ( úéáì áåè áøå
åâå ìàøùé 'è áø äî åú àæø óéìâà àëä êáå

î àëä åìéìëúà ïéæø ìëå àúîëçã" äîë ä

                                                                                                                                                                                     

תרומה ' א וכן בפ”ע' ש וכן בפרשת שמות ט"דמאי דאמר דלא מתפרשן היינו בזמנא דלאו איהי בגלותא ע
  ).א"ד(ב ”ט ע"קס

, ואין היסוד מתעורר מעצמו אל הזווג, ן אשר בה"הם המ, י קישוטיה"היסוד עהמלכות היא המעוררת  א
 ).מ"מ" (ואיהו לא לדוד"ש "וז, רק על ידה

 ).מ"מ(ואז בכו מרוב השמחה והבינו למפרע חידותיו , שבא מאותו עולם] הבינו[ ב
הוא מיסוד ושרש ההוא רוחא , ששרשו מההוא רואח דשבק בה בעלה, רב המנונא היה ניצוץ בניהו ג

 ).מ"מ(א "דז
דרגין ' ס מג"ן מתקינין אותה בכל ע"הצדיקים בחייהם שיש להם נר: ד"ז מא ע"א בתיקו"בהגר' עי ד

ט נפשו שנשאר כאן מקננת בהם " וכן מט, שלא נשארה להם כאן אלא נפשא, אבל לאחר מותן.והיא פרצוף
 ולכן הם מחמרים אחר בעירן לקבל נפשן ,דין כי אין רוחן ונשמתן יור, והן עולימין דילה,כשאין צדיק בדור

 .דבהמה אלף הרים' שהן נפש הבהמית מסט
  ).הערת הזוהר(א ”א יח ע”ב מו ע”לא ע ה
 ).מ"מ(הוא האור הנמשך מהבינה אל היסוד בלתי עיבוי  ו
 ).מ"מ(א "הוא האור הנמשך מהחסדים שביסוד דאימא ומתפשט בחמש קצוות דז ז
  ).מ"מ" (מה אעידך"' ף אש בד"כמ, היא מלכות' פי ח
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 ביום שנברא האור זה "ך"טוב" .הרקיעים
 שגנז משום" ליראיך צפנת אשר" .הראשון

 זה "פעלת. "העולם באותו לצדיקים אותו
 לשבתך מכון" שכתוב ,העליון העדן גן

 נגד" ".בך לחוסים פעלת" וזהו ,"'ה פעלת
 שכל שלמטה העדן גן זה "אדם בני

 שנתלבשה ברוח שם יםעומד הצדיקים
 העולם של מותוד כצורה ,מכובד בלבוש

 של צורה באותה ,"אדם בני נגד" וזהו ,הזה
 שם ונמצאים .הזה שבעולם אדם בני

 ישיבת לתוך ועולים באויר ופורחים
 ופורחים ,שלמעלה העדן גן באותו ,הרקיע

 ,טהור אפרסמון נהרות בטלי ורוחצים
 איםנר ולפעמים .למטה ושורים ויורדים

 כמו נסים להם לעשות אדם בני נגד
 עכשיו שראינו דוגמהכ ,עליונים מלאכים

 להסתכל זכינו ולא ,העליון נרה אור את
  .יותר חכמה של בסודות ולדעת

 áø àåä àãå äéðî àèåæ àøçà àðìéà úéàã
äéì ìéòàåááåè ïéòé÷ø íåøá " éøáúàã øåà àã ê

äàîã÷ àîåéáâ æéðâã ïéâá êéàøéì úðôö øùà 
àîìò àåääá àéé÷éãöì äéìã ïãò ïâ àã úìòô 

 äàìò áéúëã)æé åè úåîù ( úìòô êúáùì ïåëî
åäé" ä]åäéà àãå) [åäéà àãå úìòô(êá íéñåçì ä 

)ë àì íéìäú (àúúìã ïãò ïâ àã íãà éðá ãâðå 
 àçåøá éîéé÷ ïîú àéé÷éãö ìëã>ùáìúàã <

)ùáìúéã( éàäã àð÷åéãå àðååâë ø÷é ùåáìá 
àãå àîìò)é( íãà éðá ãâð åäéà ] àð÷åéã àåääá
íãà éðáã[ò éàäã  éçøôå ïîú éîéé÷å àîì
 àøéåàá]àúáéúî åâì å÷ìñå) [ ïåì ÷éìñå
àúáéúîì(â àåääá àòé÷øã " éçøôå àìéòìã ò

 éúçðå àéëã àðåîñøôà éøäð éìèá ïééçúñàå
 íãà éðá ãâð ïåæçúà ïéðîæìå àúúì ïàøùå
 àðéæçã àðååâë ïéàìò ïéëàìîë ïéñð ïåì ãáòîì
 àðéëæ àìå äàìò àðéöåáã åøéäð àúùä

ëúñàìøéúé àúîëçã ïéæø òãðîìå àì:  

 אל מנוח ויאמר" ,ואמר אבא רבי פתח
 על אף ".ראינו אלהים כי נמות מות אשתו

 ,אמר ,מעשהו מה יודע היה לא שמנוח גב
 ,"וחי האדם יראני לא כי" וכתוב הואיל
 ואנו .נמות מותלכן ו ,ראינו אנו ודאי

 עמנו הולך שהיה הזה לאור וזכינו ראינו
 הוא ברוך הקדוש שהרי ,םבעול יםיונתק
 של סודות להודיענו אלינו אותו שלח

 הגיעו ,הלכו. חלקנו אשרי ,להישג החכמה
 התחילו ,נוטה השמש והיתה אחד להר
 זה עם זה להקיש ההר של האילן ענפי

 קול שמעו ,הולכים בעודם .שירה ואמרו
 ,קדושים אלהים בני ,אומר שהיה חזק אחד

 העולם של החיים בין שהתפזרו אותם
 התקבצו ,הישיבה בני נרות אותם ,הזה

 .בתורה רבונכם עם להשתעשע למקומם
 בינתיים .וישבו במקומם ועמדו אלו פחדו

 øîàå àáà éáø çúô)áë âé íéèôåù ( øîàéå
òà åðéàø íéäìà éë úåîð úåî åúùà ìà çåðî" â

 éàî òãé äåä àì çåðîã]äéúãéáò) [äéúòã( 
 áéúëå ìéàåä øîà)ë âì úåîù ( éðàøé àì éë

 úåîð úåî êë ïéâáå ïðéæç ïðà éàãå éçå íãàä
 ïãäá ìéæà äåäã àã àøåäðì ïðéëæå ïðéîç ïðàå

]íéé÷úðå) [íéé÷úàå(á÷ àäã àîìòá " äéøãù ä
ì äàëæ éìâã àúîëçã ïéæø ïì àòãåàì ïáâ

 àùîù éèð äåäå àøåè ãçì åèî åìæà àð÷ìåç
 àãá àã àù÷àì àøåèã àðìéàã ïéôðò åøù
 àì÷ ãç åòîù éìæà ååäã ãò àúøéù éøîàå

ïéäìà éðá øîà äåäã àôé÷úæ ïåðéà ïéùéã÷ 
éðéöåá ïåðéà àîìò éàäã àééç éðéá åøãáúàãï 

åëééúëåãì åùðëúà àúáéúî éðá àòùòúùàì 
àúééøåàá ïåëéøàîá  åîéà÷å ïéìà åìéçã

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ותקיף מצד הגבורות , רב מצד החסדים, ג"שיש בו חו, א"הוא יסוד דז א
 ).מ"מ(א "אעיל לגרמיה עד הדעת דז'  פי ב
 ).מ"מ(הכולל כולם ' חסדים הנרמזים בחמש אור דיומא קדמאה שהוא החסד הא' הוא אור ה ג
ומתלבשים החסדים , י דאימא"וש דק מן העטיוצא עמו לב, בצאתו מהיסוד דאמא, אור החסדים ד

 ).מ"מ(וזהו דגניז לצדיקייא , ונגנזים, בלבוש ההוא
  ).הערת הזוהר(ב "ע] א" דפ–מז [בראשית מו  ה
 ).מ"מ(רק שהיא נעלמת מבני אדם , שהיא בעולם הזה ו
 ).מ"מ(ן "נשמות הצדיקים הם בני זו' פי ז
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 חזקים סלעים ,ואמר דםומק כמו קול יצא
 קםומרצבעים ה בעל הנה ,רמים פטישים
. והתקבצו הכנסו ,העמוד על עומד בציורים

 האילנות ענפי קול את שמעו ,ההיא בשעה
 שובר 'ה קול" והיו אומרים ,חזקל וגדו

 על נפלו אבא ורבי אלעזר רבי ".ארזים
 בחפזון קמו ,עליהם נפל רב ופחד פניהם
 ההר מן יצאו .דבר שמעו ולא ,והלכו
 רבי בן יוסי רבי לבית כשהגיעו. והלכו
 שמעון רבי את שם ראו ,לקוניא בן שמעון

  .שמחוו יוחאי בן

 ïéîã÷ìîë àì÷ ÷ôð éëäãà åáúéå åäééúëåãá
ïéôé÷ú ïéøðè øîàåàïéùéèô á éøàî àä ïéàîø 

ïéðååâãâàðååèöà ìò íéà÷ ïéøåéöá àî÷øî ã åìåò 
åùðëúàåäòîù àúòù àéääá >å< éôðò ì÷ 

 éøîà ååäå óé÷úå áø ïéðìéàã)ä èë íéìäú ( ìå÷
åäé" ä øæòìà éáø åäééôðà ìò åìôð íéæøà øáåù

÷ åäééìò ìôð àéâñ åìéçãå àáà éáøåà åî
 àøåè ïî å÷ôð éãéî åòîù àìå åìæàå åìéäáá
 ïá ïåòîù éáøá éñåé éáø éáì åèî ãë åìæàå

åãç ïîú éàçåé ïá ïåòîù éáøì åîç àéðå÷ì  

  æ/á  
 דרך ודאי ,להם ואמר שמעון רבי שמח

 שאני ,עברתם עליונים ואותות נסים של
 בן בניהו ואת אתכם וראיתי ,כאן ישנתי
 ידי על עטרות שתי לכם ששולח יהוידע

 ברוך שהקדוש ודאי .כם אתלעטר אחד זקן
 את שראיתי ,ועוד .הזו בדרך היה הוא

 יפה ,יוסי רבי אמר .נותומש פניכם
 רבי בא. מנביא עדיף שחכם ,אמרתם
פר ים את ראשו בין ברכי אביו וס וֹשאלעזר

 'ה" ,אמר ,ובכה שמעון רבי פחד .עשההמ
הזה  הפסוק את ,"יראתי שמעך שמעתי
 ,מיתתו שראה בשעהאמר  חבקוק

 למה נקרא .אלישע ידי עלהתקיים ו
 כעת הזה למועד" משום שכתוב ,חבקוק

 של בנה היה וזה ,"בן בקתוח את חיה
 אמו של אחד ,היו חבוקים ושני .השונמית

 על ופי וישם" שכתוב ,אלישע של ואחד
  ".פיו

ãçà ïéñðã àçøà éàãå ïåì øîà ïåòîù éáø 
 àúùä àðëéîã àðàã ïåúøáò à÷ ïéàìò ïéúàå
 åëì øãùî à÷ã òãéåäé ïá åäéðáìå åëì àðéîçå
 åëì àøèòàì àáñ ãçã àãé ìò ïéøèò ïéøú

á÷ àã àçøàá éàãå" åëééôðà àðéîçã åú äåä ä
à ïééðùî" óéãò íëçã ïåúøîà úåàé éñåé ø

 àúà àéáðî éåëøá ïéá äéùéø éåùå øæòìà éáø
çñå éåáàãå øîà äëáå ïåòîù éáø ìéçã àãáåò 

)á â ÷å÷áç (åäé" éàä éúàøé êòîù éúòîù ä
 ÷å÷áç àø÷>øîà<]å[ äéúúéî àîçã àúòùá 

 ÷å÷áç éø÷à éàîà òùéìàã àãé ìò íéé÷úàå
 ïéâá]áéúëã[) î"æè ã á ( äéç úòë äæä ãòåîì

úéîðåùã äéøá àãå ïá ú÷áåç úàïéøúå äåä æ 
 áéúëã òùéìàã ãçå äéîéàã ãç ååä ïé÷åáç

)ãì íù (åéô ìò åéô íùéå:  

 םֵש המלך שלמה של בספרו מצאנו
 עליו חקוקים שמות ושנים ששבעים ,חקוק

 בו שחקק ב"הא שאותיות משום ,בותיבת
 וכעת .ממנו פרחו ,כשמת ,בראשונה אביו

 אותן כל בו חקק ,אותו חבק שאלישע
 ,השמות ושנים עיםשב של האותיות

 àøôñá àðçëùà àôéìâ àîù àëìî äîìùã
ïäîù ïéøúå ïéòáùãç ïéáéúá éåìò óéìâà )å( ïéâá

 ïååúàã>àôìàã <)àôìàá( óéìâàã àúéá 
>äéá <)äá( äéðî åçøô úéî ãë àúéîã÷á éåáà 

ïåðéà ìë äéá óéìâà äéì ÷áç òùéìàã àúùäåè 
                                                                                                                                                                                     

  ).מ"מ(הם הצדיקים ). א"ד(סלעים חזקים  א
ח גדולי הדור שמתו "ב ורמז אל הת"וכן משפטים קט ע)] א"דפ(פטישים חזקים [רמים ' פי ב

  ).א"ד(ת מפיהם "ומשתעשעים בין החיים לשמוע ד
 ).מ"מ(בסוד אשר בך אתפאר , שיש בו כמה גוונים, הוא פרצוף יעקב ג
 ).מ"מ(והוא פרצוף לאה , כסא). א"ד(כסא והוא מושב גבוה לישב עליו השלטון  ד
 ).מ"מ(ג לקבל האור מתוך הדעת "התקבצו יחד חו ה
 .ע מקורו"נוסף בוילנא וצ" ליה" ו
  ).הערת הזוהר(א "בשלח מה ע ז
 .זוהר הרקיע' עי ח
 ).הערת הזוהר(ב "שם נא ע ט
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 הללו השמות ושנים שבעים של והאותיות
 ,אותיות עשרה ושש מאתים הם החקוקים

 )בוריבד( ברוחו חקק האותיות כל ואת
 שבעים של באותיות להעמידו כדי ,אלישע
 השם ,חבקוק לו וקרא .שמות ושנים

 את משלים ,הצדדים כל את שמשלים
 של לסוד והשלים @,רנאמ ,החבוקים

 השם של האותיות עשרה שוש מאתים
 את להחזיר התקיים ,בותיבת .הקדוש

 ,קיומו על גופו כל התקיים ובאותיות ,רוחו
 'ה" אמר והוא. חבקוק נקרא כן ועל

 שהיה מה "שמעתי" ,"יראתי שמעך שמעתי
 .ופחדתי ההוא מהעולם שטעמתי ,לי

 'ה" ,ואמר נפשו על רחמים לבקש התחיל
 היוי ,"שנים בקרב" לי שעשית "פעלך

 באותן שנקשר מי וכל .חייו כמו "חייהו"
 .בו נקשרים החיים ,הקדמוניות השנים

 שאין הדרגה לאותה "תודיע שנים בקרב"
 אני אף ,ואמר שמעון רבי בכה. כלל חיים
 .הוא ברוך מהקדוש פחדתי ששמעתי ממה
 המנונא רב ומה ,ואמר ראשו על וייד הרים
 לראות זכיתם אתם ,התורה אור ,הזקן
 פניו על נפל .בו זכיתי ולא ,בפנים פנים
 בהיכל נרות מאיר הרים עוקר אותו וראה
 העולם באותו ,רבי ,לו אמר .המשיח מלך

 הקדוש לפני הוראה בעלי שכנים תהיו
 לרבי קורא היה ההוא מהיום .הוא ברוך

 שנאמר כמו ,ל"פניא אבא ולרבי בנו אלעזר
  ".פנים אל פנים אלהים ראיתי כי"

 ïéòáù ïéìàã ïååúàå ïäîù ïéøúå ïéòáùã ïååúà
ùå ïúàî ïåðéà ïôéìâ ïäîù ïéøúå ïååúà øñúé

 äéçåøá óéìâà ïååúà åäìåëå>ð"àøåáéãá à< 
)ã( ïéòáùã ïååúàá äéì àîéé÷ì ïéâá òùéìà

äéì àø÷å ïäîù ïéøúå ÷å÷áçàã àîù  íéìùà
 ïé÷åáçì íéìùà ïéøèñ ìëìøîúàá íéìùàå 

øñúéùå ïúàîã àæøìâ àùéã÷ àîùã ïååúà 
éé÷úà ïéáéúáàî ïååúàáå äéçåø àøãäàì 

 ìò äéôåâ ìë íéé÷úàäéîåé÷ã éø÷à àã ìòå 
 øîà åäéàå ÷å÷áç)á â ÷å÷áç (åäé" éúòîù ä

 àðîéòèàã éì äåäã äî àðòîù éúàøé êòîù
 ìò ïéîçø òáúîì àøù àðìéçãå àîìò àåääî

øîàå äéùôðäåäé " áø÷á éì úãáòã êìòô ä
 øù÷úàã ïàî ìëå åééç åîë åäééç ïåäé íéðù

úåéðåîã÷ íéðù ïåðéàáåáø÷á äéá åøù÷úà ïééç  
ùúéìã àâøã àåääì òéãåú íéðæ äëá ììë ïééç 

 àðòîùã äîî àðà óåà øîàå ïåòîù éáø
á÷ì àðìéçã" äîå øîàå äéùéø ìò éåãé óé÷æ ä

 ïåúà ïåúéëæ àúééøåàã åøéäð àáñ àðåðîä áø
 ìò ìôð äéá àðéëæ àìå ïéôàá ïéôà éîçîì

ïéøåè ø÷òî äéì àîçå éåôðàç øéäðîèïéâøù é 
à àçéùî àëìîã àìëéäá" àîìò àåääá éáø ì

ïéááù ïåäúàéáéá÷ éî÷ ïéðôìåà éøàî " àåääî ä
àáà éáøìå äéøá øæòìà éáøì éø÷ äåä àîåéâé 

àéðô" øîà úàã äîë ì)àì áì úéùàøá ( éë

                                                                                                                                                                                     

שהם כמנין חבקוק , )א"נ(ב "הרש. ו אותיות"ב תיבות שבהם רי"חקק עליו שם ע' פי). א"ד(ו "רי' גי א
ן והם גימטריא "ב דמילוי יודי"שמות דע' א כלול מגההוא רוחא הו: ן פרק י"ד ומ"שער מ' עי). זהר הרקיע(

נותן ' כ בזווג הב" אשר בה אח,הכלי' ו הם בחי" שעולין ריאשמות שנותן בה בביאה ראשונה'  ואלו הג,ו"רי
  . ואז הוא טפה זרעיית ממש להוליד,ו אותיות כנודע"ב תיבות הכוללים רי" שהוא ע,ב"דע' בה שם א

 .ע מקורו"וצ" כדאתמר"בדפוס וילנא איתא  ב
  ).הרהערת הזו(ב "פקודי רמו ע ג
והרוח , והנפש הוא רק לקיום הגוף. ונפשא שהוא שיתופא דגופא מאמא, נודע כי רוחא הוא מאבא ד

 ).יהל אור(האותיות ' התיבין ובנפש בחי' ששם בחי, ש בתיבין אתקיימא לאהדרא רוחיה"וז', להחיות וכו
 ).הערת הזוהר(ב "נשא קלח ע ה
 ).יהל אור( עולם וכשנים קדמויות ס כימי"וז. קדמוניות, א"ודא. ימי עולם, א"דז ו
 .ע מקורו"נוסף בדפוס וילנא וצ)" בה"( ז
 ).יהל אור(בנגלה  ח
 ).יהל אור(מנהר  ט
 ).יהל אור(בנסתר  י

 .א"נמחק בגר יא
  ).א"נ(ב "הרש. תהיו בעלי הוראה). א"ד(ב "תהיו שכנים וחברים בעוה יב
  ).הערת הזוהר(א "ט ע יג
 .י"בשער מאמרי רשב' ועי, אריכות ביהל אור' עי יד
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íéðô ìà íéðô íéäìà éúéàøãé:  
 ראשית" פתח חייא רבי ".בראשית"

 שיהםוע לכל טוב שכל 'ה יראת חכמה
 ,"חכמה ראשית" ".לעד מדתוע תהלתו

 חכמה סוף ,בולכת צריך כך היה זה פסוק
 .חכמה סוף היא 'ה שיראת בגלל ,'ה יראת

 של הדרגה לתוך להכנס )ראשית היא אלא(
 שערי לי פתחו" שכתוב זהו .עליונה חכמה

נס יכ לא שאם .ודאי ,"'לה השער זה" ,"צדק
 ].עליונים[ות  לא יכנס לעולמ,בשער זה

 ,גנוזו נסתר עליון שהוא עליון למלך ]משל[
 כל ובסוף ,אלה על אלה שערים לו ועשה

 ,מנעולים בכמה אחד שער עשה השערים
 ,אלה על אלה היכלות בכמה ,פתחים בכמה
 זה שער ,אלי להכנס שרוצה מי כל ,ואמר
 ,זה בשער שיכנס מי ,ילגִב ראשון יהיה
 ,עליונה לחכמה ראשון שער כך גם .יכנס
של [' ב. ראשית וזוהי .היא 'ה יראת

 ,כאחד שמתחברים הם שנים ]תבראשי
 ואחד וטמון גנוז אחד , נקודותשתי ואלה
 רודיפ להם שאין ובגלל .גלויב עומד

 שנוטל מי .שנים ולא אחד ,ראשית נקראים
 )שמו (הוא שהרי ,אחד והכל ,זה נוטל זה

' ה שמך אתה כי וידעו" שכתוב ,אחד ושמו
 שהוא בגלל ,"'ה יראת" נקרא למה ".לבדך

 ,טוב הנה זכהאם האדם  ,עור טוב של עץ
  ,רע הנה זכה לא ואם

 çúô àééç éáø úéùàøá)é àé÷ íéìäú (
åäé úàøé äîëç úéùàø" ìëì áåè ìëù ä

 éàä äîëç úéùàø ãòì úãîåò åúìäú íäéùåò
åäé úàøé äîëç óåñ äéì éòáî éëä àø÷" ïéâá ä

åäé úàøéã"éäéà äîëç óåñ äà åâì àìòàì 
äàìò àúîëçã àâøãáää " ã)÷ íù çéèé-ë (

ö éøòù éì åçúôåäéì øòùä äæ ÷ã" éàã éàãå ä
é àì ïéîìòì ìåòé àì àòøú éàäá ìåò)ì( àëìî

äàìò éäéàã äàìòâ æéðâå øéîèåã äéì ãéáòå 
 àòøú ãáò ïéòøú ìë óåñìå ïéìà ìò ïéìà ïéòøú

ïéìëéä äîëá ïéçúô äîëá ïéìåòðî äîëá ãçä 
éáâì ìòéîì éòáã ïàî ìë øîà ïéìà ìò ïéìà 

øúáâì äàîã÷ àäé àã àò éàäá ìåòéã ïàî é
 äîëçì äàîã÷ àòøú éëä óåà ìåòé àòøú

åäé úàøé äàìò"äåéäéà àãå éäéà æ á úéùàø 
ïéãå÷ð ïéøú ïåðéàå àãçë ïéøáçúîã ïåðéà ïéøúç 

 ïéâáå àéìâúàá àîéé÷ ãçå àøéîèå àæéðâ ãç
 ïéøú àìå ãç úéùàø ïåø÷à àãåøô åäì úéìã

àä ìéèð éàä ìéèðã ïàîãç àìëå éè àåä àäã 
)äéîù ( áéúëã ãç äéîùå)èé âô íù ( éë åòãéå

åäé êîù äúà"åäé úàøé éø÷à éàîà êãáì ä" ä
òøå áåèã àðìéà åäéàã ïéâáé áåè àä ùð øá éëæ 

òø àä éëæ àì éàå  
  ç/à  

 שער וזה ,יראה זה במקום שורה ולכן
 אלה "טוב שכל" .שבעולם טוב לכל להכנס

  . כאחד שהם שערים שני

 àòøú àãå äàøé øúà éàäá éøù àã ìòå
àìòàìàé ïéøú ïéìà áåè ìëù àîìòã àáåè ìëì 

àãçë ïåðéàã ïéòøúà   

                                                           

 .ע מקורו"נוסף בדפוס וילנא וצ" )א אלא איהי ראשית"נ(" א
 ).יהל אור(לאפוקי מלכות שהיא חכמה תתאה  ב
 ).יהל אור(אה ל חכמה על"ר ג
, )א"ז א ע"א תיקו"גר ( במפולא ממך ובמכוסה ממך וזה טמיר וגניז,מדריגות'  ובו ב, כתר- טמיר וגניזטמיר וגניזטמיר וגניזטמיר וגניז ד

 ).א"שם קלח ע(ס "אוירא ומו
 ).יהל אור(עולמות '  נגד גה
 . )יהל אור (אין חכמה, יראהאם אין ) ז"ג מי"אבות פ(ס "וז ו
ל חכמה "ר' נקודין כו' ראשית ב' לאורויי על ב' ל והכ"הנ' דריש מלת בראשית ראשית קאי על יראת ה ז

. ד אחרונה מלכות"ד ראשונה חכמה יו"י יו"שמות יאהדונה' נקודות בהצטרף ב' שם ב' תתאה מ' עלאה וח
  ).א"נ(ם ”א

ן בשילוב "יודי' ב, נקודות' והן ב, חכמת המלכות, יראה, י"דאדנ' י, היא היראה] חכמה תתאה[ ח
  ).הל אורי(י "יאהדונה

  ).א"ד(ב "ע] ק" דפ–קפא [א "א ותרומה קס"ח ע"בראשית י ט
 ).יהל אור(טוב ורע , יראות' שהן ב י

 ).יהל אור(לעאלא  יא
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 ,החיים עץ זה "טוב לֶכֶשֹ" ,אמר יוסי רבי
 שלא ועל ,כלל רע בלי טוב שכל שהוא
 לכל" .רע בלא טוב שכל הוא רע בו שורה

 ןתומכיש הנאמנים דוד חסדי אלו "שיהםוע
 הם כביכול התורה תומכי ואותם .תורה

 בהם אין בתורה שעוסקים אלו כל .עושים
 שתומכים אותם .בה שעוסקים בעוד עשיה
 כתוב זה ובכח ,עשיה בהם יש בהם

 על הכסא ועומד ,"לעד מדתוע תהלתו"
  .כראוי עמדו

 ééçã àðìéà àã áåè ìëù øîà éñåé éáø
ììë òø àìá áåè ìëù åäéàãáàìã ìòå ) àã( 

éà òø äéá àéøù ìëì òø àìá áåè ìëù åä
ãåã éãñç ïéìà íäéùåòâ ïéëîú íéðîàðä 

 ïåðéà ìåëéáë àúééøåà ïéëîúã ïåðéàå àúééøåà
 ïéãáò>ìë< åäá úéì àúééøåàá ïàòìã ïåðéà 

 úéà ïåì ïéëîúã ïåðéà äá ïàòìã ãåòá äéùò
àã àìéçáå äéùò åäáã )ã( áéúë)é àé÷ íéìäú (

ìò àééñøåë àîéé÷å ãòì úãîåò åúìäú äéîåé÷ 
úåàé à÷ãë:  

 בתורה ועוסק יושב היה שמעון רבי
 .בבעלה מתחברת הכלהבו ש בלילה

 ,הכלה היכל בני החברים אותם כל ,ששנינו
 להיות עתידה שהכלה לילה באותו הצטרכו

 להיות בעלה עם החופה בתוך ליום אחר
 עמה חוולשמ ,הלילה אותו כל עמה

 ,בתורה קועסל תקנתמ שהיא בתקוניה
 ,לכתובים ומנביאים ,לנביאים מתורה

 ,החכמה ובסודות ,הפסוקים ובדרשות
 והיא ,ותכשיטיה תקוניה הם שאלו בגלל

 ראשיהם על תוועומד תונכנס ונערותיה
 ,על ידיהם תותקנמו ,]של הלומדים[

 לא ולמחרת .הלילה אותו כל בהם הַחֵמוְש
 ואלה ,תםיא יחד אלא לחופה נכנסת

 , לחופהנסתשנכ וכיון . החופהבני נקראים
 ומברך עליהם שואל הוא ברוך הקדוש
 אשרי .הכלה בעטרת אותם ומעטר ,אותם
 החברים וכל שמעון רבי והיה. חלקם

 דברי ומחדשים ,התורה ברנת מרננים
 וכל שמעון ורבי ,מהם ואחד אחד כל תורה
 רבי להם אמר . היו שמחיםהחברים שאר

 לא שמחר בגלל ,חלקכם אשרי ,יַנַב ,שמעון
 בגלל ,אתכם יחד אלא לחופה הכלה תכנס

 הזה בלילה תקוניה שמתקניםשכולם 

éáøä àúééøåàá éòìå áéúé äåä ïåòîù 
àéìéìáåäìòáá úøáçúà äìëã æ ìë ïðéðúã 

áã àééøáç ïåðéà åëéøèöà äìëã àìëéä éð
 àîåéì éåäîì úðîãæà äìëã àéìéì àéääá
 àåää ìë äîò éåäîì äìòáá äôåç åâ àøçà
 úð÷úúà éäéàã äðå÷úá äîò éãçîìå àéìéì

éòìîìç íéàéáðîå íéàéáðì äøåúî àúééøåàá 
å íéáåúëìáúåùøãè ïéâá àúîëçã éæøáå éàø÷ã 

àäèéùëúå äìéã ïéðå÷éú ïåðéà ïéìàãé éäéàå 
åòåìò àäúîìà úð÷úúàå ïåäéùéø ìò úîéé÷å ú

 àøçà àîåéìå àéìéì àåää ìë åäá úãçå åäá
 éðá ïåø÷à ïéìàå åäééãäá àìà äôåçì úìàò àì

úôåçàúôåçì úìàòã ïåéëå àá÷ " ìéàù ä
 äìëã àäøèòá ïåì øèòîå ïåì êøáîå åäééìò
 àééøáç åäìëå ïåòîù éáø äåäå ïåä÷ìåç äàëæ

îå àúééøåàã äðøá ïéððøî àúééøåàã ïéìî ïùãç
 ìëå ïåòîù éáø éãç äåäå åäééðî ãçå ãç ìë
 äàëæ éðá ïåòîù éáø ïåì øîà àééøáç øàù
 àìà äôåçì äìë ìåòú àì øçîìã ïéâá ïåë÷ìåç
 éàäá àäðå÷ú ïéð÷úîã åäìëã ïéâá åëééãäá
 ïéáéúëå ïéîéùø ïåäé åäìë äá ïàãçå àéìéì

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(ונכללין כאחד , יסוד, "טוב"' וכו, מלכות, "שכל. "שהן תמיד כחדא, יסוד ומלכות, ל"ר א
 ).יהל אור(כולו טוב , יםוכאן עץ החי, ל"עץ הדעת טוב ורע כנ, שיראה. שכל טוב כולו קאי על יסוד ב
וכן הוא בפרדס רמונים שער כג פרק , א שזה כינוי ליסוד"ג כא ע"ח' עי). הערת הזוהר(א ”ויחי ריט ע ג

  .ה"שזה נו, כ דרושי העמידה דרוש ג ודרוש ד"וכן בשעה, ח שער אונאה פרק א"ע' ועי, ח
 ).יהל אור" (עומדת"ש "וז, שעומדת על רגלין ד
 ).א"ד(התקדש חג השבועות שייך לקרות ליל  ה
 .שזה ליל שבועות, )הערת הזוהר(א "אמור דף צח ע ו
 ).מ"מ(ן "כי בליל שבועות אין זווג לזו, מכינים אותה להזדווג למחר ז
 ).ג"ז יח ע"א בתיקו"בהגר(ל לחדש "ר ח
 .ע מקורו"וצ, "ובמדרשות"בדפוס וינלא איתא  ט
 ).ז"רמ(י "ד צרופי אדנ"ס הארות מבחוץ שהם כ"תכשיטין ה, ס איבריה המתתקנים" תיקונין הי
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 וכתובים רשומים יהיו כולם ,בה ושמחים
 מברכם הוא ברוך והקדוש ,הזכרונות בספר

  .העליון עולם של ועטרות ברכות בשבעים

àéðøëãã àøôñá ïéáéúëå ïéîéùøàá÷å " êøáî ä
øá ïéòáùá ïåìïàëáäàìò àîìòã ïéøèòå :  

 השמים" ,ואמר שמעון רבי פתח
 הרי זה פסוק ,"' וגואל כבוד מספרים
 מתעוררת שהכלה זהה בזמן אבל .בארנוהו

 ומאירה תקנתמ למחרת , לחופהלהכנס
 עמה ששמחו החברים עם יחד בקשוטיה

 .תםיא שמחה והיא ,הלילה אותו כל
 ומחנות, צבאות ,אוכלוסים כמה ולמחרת

 לכל מחכים וכולם והיא ,ים איתהנכנס
 כיון .הזה בלילה אותה שתקנו ואחד אחד

 ,בעלה את רואה והיא כאחד שמתחברים
 ".אל כבוד מספרים השמים" ,כתוב מה

 . לחופהשנכנס החתן זה "השמים"
 שמאיר הספיר רַהכֹז מאירים "מספרים"

 כבוד. "העולם סוף ועד העולם מסוף רֶהוזֹו
 שכתוב ,"אל" אשנקר כלה כבוד זה "אל

 נקרא השנה ימי בכל ".יום בכל זועם אל"
 , לחופהנכנסתהיא  שהרי וכעת ,"אל"

 ,כבוד על כבוד ".אל" ונקרא "כבוד" נקרא
 באותה ואז .שלטון על שלטון ,אור על אור

 ומאיר ובא לחופה נכנס שהשמים שעהה
 ,אותה שהתקינו החברים אותם כל ,לה

 וזהו .םַׁשכולם מתפרשים בשמותם 
 מעשה" ".הרקיע מגיד ידיו ומעשה" שכתוב

 עם יחד בריתה בעלי אותם אלה "ידיו
 בריתברית ו@קיום בעלי ואותם .הכלה

 שנאמר כמו ,"ידיו מעשה" נקראים
 שחתומה ברית זו ,"כוננהו ידינו ומעשה"

  .אדםהבן  בבשר

øîàå ïåòîù éáø çúôâ) á èé íéìäú ( íéîùä
åâå ìà ãåáë íéøôñî 'åà àä àã àø÷ äéì àðîé÷

øòúà äìëã àã àðîæá ìáàà äôåçì ìòéîì 
 àäèåùé÷á úøéäðúàå úð÷úúà øçîã àîåéá
 àéìéì àéää ìë äîò ïàãçã àééøáç éãäá
 ïéñåìëåà äîë øçîã àîåéáå ïåäîò úàãç éäéàå

>ïéìééç< åäìëå éäéàå äãäá ïéùðëúî ïééøùîå 
 ïåéë àéìéì éàäá äì åðé÷úã ãçå ãç ìëì ïàëçî

ãçë ïøáçúîã äî äìòáì úàîç éäéàå à
>áéúë< íéøôñî íéîùä ]íéîùä ìà ãåáë[ àã 

 íéøôñî äôåçì ìàòã ïúç>ïéøäðî <
)ïéøäðúîå(øéäðã øéôñã àøäåæë ã éôééñî øéäæå 

àîìò éôééñ ãòå àîìòäìà ãåáë å äìë ãåáë àã 
 ìà éø÷àã>áéúëã<) áé æ íéìäú ( ìëá íòåæ ìà

àúùäå ìà éø÷à àúù éîåé ìëá íåéæ àäã 
ìà éø÷àå ãåáë éø÷à äôåçì úìàòç ]ìò ø÷é[ 

åðèìù ìò åðèìùå åøéäð ìò åøéäð ø÷é)àú(è 
 éúàå äôåçì ìàò íéîùã àúòù àéääá ïéãë
 åäìë äì åðé÷úàã àééøáç ïåðéà ìë äì øéäðå

ùøôúàåää ïîú ïäîùá " ã)á èé íù ( äùòîå
ïåðéà ïéìà åéãé äùòî òé÷øä ãéâî åéãéé ] éøàî

àîéé÷àéãäá úéøáã ïåðéàå äìë é[ àîéé÷ éøàî 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"דפ(' ש ויכתב בספר זכרון וגו"בספר הזכרון כמ א
אורות שבבינה הוא סוד ' שם מבאר ששורש ע). ו"לש(מד ' ש שער הפונה קדים פ"בזה בספר הקדו' עי ב

ש צ "הקדו(האורות אף בחכמה ' וישנו שורש לאלו ע. ברכות ועטרין דעלמא עילאה הרי הוא בסוד בינה' ע
  ).ד"ע

  ). הזוהרהערת(ב ”תרומה קלו ע ג
 .זוהר הרקיע' עי ד
 ).מ"מ(א עד סופו שהיא מלכות "המוחין שקיבל הם מאירים מראש ז ה
  ).א"ד(א ”א ע"ב ובלך לך צ”ע] ק" דפ–קעז [ז "קרח קמ' ב קורא לכלה אל ובפ”ט ע"במדבר קי ו
 .זוהר הרקיע' עי ז
א יש לה דעת פנימי  השתמנם א. בלבדכל השנה אין למלכות אלא שם אל' ח שער מד פרק ז"ע' עי ח

  ".כבוד אל" שהוא גימטריא ,ג" שהוא שם ס,כנודע
נ "א. כולם נגדלו ונתקנו, ן שלה"שיש בהם נר, חיצון אמצעי פנימי, כלים שלה' לשונות לרמוז לג' ג ט

 ).מ"מ(א "ד דז"שהמוחין דמלכות נגדלו מחב, ושולטנו מצד הדעת, נהירו מצד הבינה, יקר מצד החכמה
 .נמחק ביהל אור י

וסוד הענין כי הולד . בניו ובנותיו, איזה מעשה ידיו של אדם) ב"שבת לב ע(ש "וכמ, נושהן יצאו ממ יא
 ).יהל אור(דשתי ידים , אצבעות' ה, שהן מעשה ידיו, ג"הוא מחו

 .ע מקורו"וצ" דברית"בדפוס וילנא איתא  יב
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 øîà úàã äîë åéãé äùòî)æé ö íù ( äùòîå
åðéãéà àøùáá íéúçã àîéé÷ úéøá àã åäððåë 

ùð øáãá:  
 את תתן אל", כך אמר הזקן המנונא רב

 אדם בן יתן שלא ,"בשרך את לחטיא פיך
 להחטיא םוויגר רע להרהור להביא פיו את

 ,דשקו ברית בו שחתום דשוק בשר אותו
 .לגיהנם אותו מושכים כך עושה שאם

 ,ה"דומ שמו הגיהנם על נהוממ ואותו
 ,תויא יחד חבלה מלאכי של רבואות וכמה

 ששמרו אותם וכל ,הגיהנם פתח על ועומד
 לקרב רשות לו אין הזה בעולם דשוק ברית

 אותו לו שקרה בשעה ,המלך דוד. אליהם
 ה"דומ להוע שעה באותה .פחד ,מעשה

 רבונו של ,לו ואמר ,הוא ברוך הקדוש ילפנ
  ,עולם

 øîà àáñ àðåðîä áø]éëä[) ä ä úìä÷ ( ìà
 øá áéäé àìã êøùá úà àéèçì êéô úà ïúú
 íéøâ àäéå àùéá àøåäøäì éúéîì äéîåô ùð

ääì éèçîìé úéøá äéá íéúçã ùã÷ øùá à
àùéã÷âéâì äéì ïéëùî ïë ãéáò åìéàã ä íð

îîã àåääååîåã íðäéâ ìò àð" ä äîëå äéîù
 àçúô ìò íéà÷å äéãäá äìáç éëàìîã àåáø

 ìëå íðäéâã>ïåðéà< éàäá àùéã÷ úéøá åøèðã 
 àëìî ãåã åäá áø÷îì åùø äéì úéì àîìò

àãáåò àåää äéì òøéàã àúòùáã àéääá ìéçã 
îåã ÷éìñ àúòù"á÷ éî÷ ä" éøàî äéì øîàå ä

àîìòã  
  ç/á  

 אשת את ינאף אשר ואיש" בתורה כתוב
 דוד ,"' וגועמיתך אשת ואל" תובוכ ,"איש

 הקדוש לו אמר .שקלקל ברית בערוה מהו
 דשוהק וברית ,הוא צדיק דוד ,הוא ברוך

 מנתושמז גלוי יַנלַפ שהרי ,תקונו עלעומד 
 ,לו אמר. העולם שנברא מיום שבע בת לו

 ,לו אמר .גלוי לא לפניו ,גלוי לפניך אם
 אלו כל שהרי ,שהיה מה היה תריבה ועוד

 עד מהם אחד יוצא לא ,למלחמה יםיוצאש
 לו היה ,כך אם ,לו אמר .בגט אשתו שפוטר
 ,לו אמר .כהיח ולא ,חדשים שלשה לחכות

 שחוששים במקום ,הדבר נעמיד במה

 äøåúá áéúë)é ë àø÷éå ( óàðé øùà ùéàå
 úùà úà>áéúëå ùéà<) çé íù ( ìàå úùà

åâå êúéîò'ääåøòá úéøá ì÷ì÷ã ãåã å øîà åäî 
á÷ äéì" ìò àùéã÷ úéøáå àåä äàëæ ãåã ä

 úá äéì úðîãæàã éîã÷ éìâ àäã àîéé÷ äéðå÷ú
àîìò éøáúàã àîåéî òáùæ÷ éà äéì øîà  êî

 äî äåä àøúéäá åúå äéì øîà éìâ àì äéî÷ éìâ
 ãç ìàò àì àáø÷ì åìàòã ïåðéà ìë àäã äåäã

äéúúðàì èâá øèôàã ãò åäééðîç éà äéì øîà 
êéøåà àìå éçøé úìú àëøåàì äéì äåä éëäè 

 ïðéùééçã øúàá äìî íé÷åà éàîá äéì øîà

                                                                                                                                                                                     

ם ”א. ו"אותו מעשה ידינו שהוא אותו ברית החתום בבשרנו כוננהו שלא יבא לידי נסיון עבירה ח א
 ).א"נ(

 .י"אריכות בשער מאמרי רשב'  עי).א"ד(כ ללילי שבועות "ע ב
שברית המעור נפגם בפגם ברית הלשון , ומטמא בריתו, ויבוא לו הרהור, שלא יוציא מפיו נבלות הפה ג

 ).מ"מ(
 ).א"ד(מעשה דבת שבע  ד
 ).מ"מ(לעונש ' וא, לאזהרה' א, פסוקים' הביא ב ה
, ה גרע מהמביא עצמו לידי הרהורוז, הוא גרם שאור ברית העליון יושפע בחיצונים הנקרא ערוה', פי ו

משום דסוף , או דילמא זה קיל מניה. ולא עביד מעשה ממש, כ נטמא בקרי הוא גרמא בעלמא"שאם אח
אבל לא עלה על דעתו , ושאל בלשון בעיא מה דינו, ולכן נסתפק בדינו, סוף בשעת מעשה לא הזריע לבטלה

 ).ז"רמ(לפוטרו בלא כלום 
 ). ז"רמ(דוד ובת שבע היו ניצוצות אדם וחוה שנזדווגו בבריאת העולם ש בעלי הקבלה שנשמת "כמ ז
ל שאינו יודע רק מה שנוגע לדבר עבירה או מחשבות "דאיך לא ידע זה דודאי ניתן בפומבי י'  וקח

ש "שמחת הרגל ומ' ועי(ח "ש ז"בזוהר וירא ע' והרהורים רעים וראיה ממלאכים ששאלו איה שרה כדאי
ד בעי אמנם האיכא סופר "ג אטו גיטא ב"ט כתבו דמגרשין בצינעא ובערכין כ"בות דבכתו' בפומבי התוס

   ).א"נ(ל "מהרב יוסף אזולאי ז. ן"מאי. נ לא ידע דהוא מקור השכחה כידוע"א. ועדים
 ).א"דפ(ולא המתין  ט
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 קרב לא שאוריה יַנלַפ וגלוי ,ברתומע שהיא
 בתוכו חתום שמי שהרי ,מעולם אליה

 ,"אוריהו" וכתוב "אוריה" כתוב .לעדות
 בה משיש שלא @םעמ חתום שמי

 מה זה , רבונו של עולם,לו אמר .לעולמים
 שכב לא שאוריה גלוי לפניך אם ,שאמרת

 לה לחכות לו היה, לפניו גלוי האם ,עמה
 לא שמעולם ידע אם ,ועוד .חדשים שלשה

 עליו וצוה דוד לו שלח למה אז ,עמה שכב
 ורחץ לביתך רד" שכתוב ,אשתו עם לשמש
 חכה אבל ,ידע לא ודאי ,לו אמר". רגליך
 ארבעה שהרי ,חדשים משלשה יותר

 וחמשה בעשרים ,למדנו שכך ,היו חדשים
 והיו ,ישראל בכל כרוז דוד העביר בניסן

 והלכו ,שבסיון ימים בשבעה יואב עם
 סיון שם הּוַש .עמון בני ארץ והשחיתו

 באלול וארבעה ובעשרים ,ואלול אב תמוז
 וביום ,שבע בת עם שהיה מה היה

 אותו הוא ברוך הקדוש לו מחל הכפורים
  .חטא

 äéøåàã éîã÷ éìâå úøáåòî àéäã>áéø÷ àìà <
)áéø÷àì(ìòì äá  äéåâá íéúç éîù àäã ïéî

 íåúç éîù åäéøåà áéúëå äéøåà áéúë àúåãäñì
éãäáéäå éøàî äéì øîà ïéîìòì äá ùîù àìã 

 áéëù àìã éìâ êî÷ éà úéøîàã äî àä àîìòã
ì àëøåàì äéì äåä éìâ éî äéî÷ äéøåà äãäáé ä

 ïéîìòì äãäá áéëù àìã òãé éà åúå éçøé úìú
 éàîà>øãù <)øãñ( ãé÷ôå ãåã äéì  äéìò

 áéúëã äéúúðàá àùîùì)ùá ìàåî'ç àé  ( ãø
 ìáà òãé àì éàãå äéì øîà êéìâø õçøå êúéáì
 ååä éçøé òáøà àäã êéøåà éçøé úìúî øéúé

 øáòà ïñéðã íéøùòå äùîçá ïðéðú éëäã] ãåã
 àæåøë ìòìë> ìëá<) [ìë ìò ãåãã àæåøë( 
 ìàøùé)åäåä( åìæàå ïåéñã ïéîåé äòáùá áàåé íò 

òøà åìáçå ìåìàå áàå æåîúå ïåéñ ïåîò éðáã à
 äî äåä ìåìàá íéøùòå äòáøàáå íù åäúùà

á÷ äéì ìçî éøåôëã àîåéáå òáù úáî äåäã" ä
äáåç àåää  

 ,כרוז ריהעב באדר בשבעה אומרים ויש
 ובחמשה ,ריבאי עשר בחמשה והתכנסו

 ,שבע בתעם  שהיה מה היה באלול עשר
 העביר 'ה גם" התבשר הכפורים וביום
 לא ,"תמות לא" זה מה ".תמות לא תךחטא

 רבונו של ,דומה אמר. דומה ביד תמות
 שהוא ,אליו לי יש אחד דבר הרי ,עולם

 האיש מות בן כי 'ה חי" ואמר פיו תחַפ
 לי יש .נפשו את דן והוא ,"זאת שהוהע

 שהרי ,רשות לך אין ,לו אמר .טרוניא עליו
 פי על אףו ,'לה חטאתי ואמר לפני הודה
 נשוע ,באוריה שחטא במה אבל ,חטא שלא

 למקומו דומה חזר .מיד וקבל עליו כתבתי
 'ה לולי" דוד אמר זה ועל .נפש בפחי

 לולי" ,"נפשי דומה שכנה כמעט לי עזרתה
 ,שלי אפוטרופוס שהיה "לי עזרתה 'ה
 חוט כמו ,כמעט זה מה ."' וגושכנה כמעט"

 ,האחר הצד ובין ביני שיש השעור כמו ,דק
  .נפשי דומה שכנה שלא היה שיעור כאותו

æá éøîàã úéàå ' àæåøë øáòà øãàá
 äåä ìåìàá øñéîçáå øééàã øñéîçá åùðëúàå

øåôëã àîåéáå òáù úáî äåäã äîà øùáúà 
)ù"âé áé á (åäé íâ" úåîú àì êúàèç øéáòä ä

 øîà äîåãã àãéá úåîú àì úåîú àì éàî
 äéáâ éì úéà àãç äìî àä àîìòã éøàî äîåã

 çúôà åäéàã øîàå äéîåô)ä íù (åäé éç" éë ä
úåî ïá] àåäúàæ äùåòä ùéàä ) [àåä( ïã åäéàå 

àééðåøè äéùôðìá êì úéì äéì øîà äéìò éì úéà 
 øîàå éàáâì éãåà àäã åùø)âé íù ( éúàèç

)åäéì"ä(òàå " àèçã äîá ìáà áç àìã â
 øãäà ãéî ìá÷å äéìò úéáúë àùðåò äéøåàá

îåã"ùôð éçôá äéøúàì äâàã ìòå  ãåã øîà 
)æé ãö íéìäú (åäé éìåì"éì äúøæò äã èòîë 

åäé éìåì éùôð äîåã äðëù" äåäã éì äúøæò ä
éìéã àôåøèôàäåâå äðëù èòîë  ' èòîë åäî

 ÷é÷ã àèåçë>ÀkÄLeòéÈøà <)àøåòùë( éðéá úéàã 
                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(מה בתו לא נגע בה אף זו לא נגע בה ] ק" דפ–לבת [יש לזה סמך מן הכתוב ותהי לו כבת  א
ממשלה ' מ לשון שררה או ממשלה שכן תרגם יונתן סרני פלשתים טורני פלשתאי וכאן פי"עלילה וי ב

  ).א"ד(זו ליסרו ולענשו ] ק" דפ–ממנה [י טענה "יש לי עליו ע
היתה לו להתנוצץ מלכות ' כי מה, שראה שמלכות הקדושה התחילה להתבונן במה שזכה דוד בבת זוגו ג

 ).ז"רמ(ישראל 
  ).הערת הזוהר(א "ע] א" דפ–נד [צד  ד
 ).א"דפ(אב ומליץ שלי  ה
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àøçà àøèñ ïéáåà àìã úåä àøåòéù àåääë 
éùôð äîåã äðëù:  

 מריא שלא להשמרבן אדם  צריך ולכן
 כי" לדומה לומר יוכל שלא בגלל ,דודכ דבר

 צחינה "הקבו לדוד שהיה כמו ,"היא שגגה
 "קולך על האלהים יקצף למה" .בדין אותו

 את וחבל" ,אמר שהוא קול אותו על
 דשוק ברית דשוק בשר זה "ידיך מעשה
 ובגלל .דומה ידי על בגיהנם ונמשך שפגם

 אותם אלו ,"הרקיע מגיד ידיו ומעשה" זה
 ובעלי הזו הכלה עם שהתחברו בריםהח

 הומי .ואחד אחד כל ורושם מגיד ,בריתה
 ולבנה חמה שבו הרקיע זהו ,"הרקיע"

 מגיד הוא ,זכרון ספר וזהו ,ומזלות וכוכבים
 בני להיות אותם וכותב אותם ורושם
 ליום יום. "תמיד רצונם ולעשות ההיכל

 עליונים ימים מאותם קדוש יום "אמר יביע
 חבריםל אותם שבחיםמ ,המלך של

 .רוילחב אחד כל שאמר דבר אותו ואומרים
 ,ומשבחו "אמר" אותו "יביע ליום יום"
 שמשלמת דרגה כל "ללילה ולילה"
 אותו דעת לזה זה משבח בלילה )ששולטת(

 )ובאהבה( ובשלמות ,רוימחב אחד כלל ש
 אין. "ואוהבים חברים להם נעשים רבה

 ,םהעול דברי בשאר ,"דברים ואין מרוא
 צריך ולא הקדוש המלך לפני נשמעים שלא

 הארץ בכל" ,הללו הדברים אבל .לשמעם
  עושים ,"םָוַק יצא

 àîéé àìã ùð øá àøîúñàì éòá êë ïéâáå
 äîåãì øîéîì ìéëé àìã ïéâá ãåãë äìî) úìä÷

ä ä (ãåãì äåäã äîë àéä äââù éëá äéì çöðå 
á÷"êìå÷ ìò íéäìàä óåö÷é äîì àðéãá ä) íù( 

åää ìò êéãé äùòî úà ìáçå øîà åäéàã ìå÷ à
 êùîúàå íéâôã àùéã÷ úéøá ùã÷ øùá àã

 êë ïéâáå äîåãã àãé ìò íðäéâá)á èé íéìäú (
 àééøáç ïåðéà ïéìà òé÷øä ãéâî åéãé äùòîå
 ãéâî äìéã àîéé÷ éøàîå àã äìëá åøáçúàã

ãçå ãç ìë íéùøåâåäéà àã òé÷øä ïàî ã òé÷øä 
æîå àéáëëå äðáìå äîç äéáãéìä øôñ åäéà àãå 

ïåøëæå éåäîì åäì áéúëå åäì íéùøå ãéâî åäéà 
 òéáé íåéì íåé øéãú ïåäúåòø ãáòîìå àìëéä éðá

 øîåà)â íù ( ïéàìò ïéîåé ïåðéàî àùéã÷ àîåé
 äìî àéää ïéøîàå àééøáçì ïåì ïéçáùî àëìîã

àîåéì àîåé äéøáçì ãç ìë øîàãæ àåää òéáé 
ìë äìéìì äìéìå äéì çáùîå øîåà àâøã 

íéìùàãç úòã àåää àãì àã çáùî àéìéìá 
åîéìùáå àéøáçî ãç ìëãè ïåì åãéáòúà éâñ 

íéøáã ïéàå øîåà ïéà ïéîéçøå ïéøéáç)  èé íéìäú
ã( éî÷ åòîúùà àìã àîìòã ïéìéî øàùá 

 éðä ìáà ïåì òîùîì éòá àìå àùéã÷ àëìî
àöé õøàä ìëá éìéîééãáò íå÷   

  è/à  
 עליונים םמדורי דברים אותם ,מדידה
 רקיעים נעשים מאלה ,תחתונים ומדורים

àçéùîàé éøåãîå éàìò éøåãî ïéìî ïåðéà 
ïéìàî éàúúáéõøà ïéìàîå ïéòé÷ø åãéáòúà âé 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ואין שיעור מרחק ביניהם אלא כחוטא דקיק מלה , ורגליה יורדות מות, המלכות' דוד היא בחי א
 ).מ"מ(ובשגגה אמר  כי בן מות הוא , ה שלא חטא" כי דוד הליץ עליו הקבב
 ).א"דפ(א "פקודי רמו ע ג
 ).ת הזוהרהער(א "ע] ק" דפ–צד [לד  ד
א שהוא "ומגדילים ז, שעולים החסדים בסוד אור חוזר, ג"הם חו, שבו חמה ולבנה, א"רקיע הוא יסוד ז ה
 ).מ"מ(והגוברות מגדילים המלכות שהיא לבנה , חמה
  ).הערת הזוהר(יתרו דף עא  ו
כל ספירה אומרת לחבירתה כל חידוש שואמר חכם לחבירו , שנקרא יום, א"הם עשר ספירות ז ז

 ).מ"מ(ומשבחו 
 .ע מקורו" נוסף בדפוס וילנא וצ)א דשליט"נ (ח
 .ע מקורו" נוסף בדפוס וילנא וצ)א וברחימו"ס (ט
  ).א"ד(דורש קום לשון קו המדה '  פיי

  ).א"ד(מדה וקו ' פי יא
 ).א"ד(ממילי דחכמה ' פי). הערת הזוהר(ב "לעיל דף ה ע יב
  ).א"ד(משאר מילי דאורייתא דמחדשין ' ומאילין ארץ פי יג
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 תאמר ואם .השבח מאותו ,הארץ ומאלה
 משוטטים אחד במקום דברים שאותם
 וכיון ".מליהם תבל בקצה" ,בעולם

 חזר .בהם שורה מי ,רקיעים מהם שנעשים
 שמש אותו ,"בהם אהל שם לשמש" ואמר
 ומתעטר בהם ומשכנו מדורו םֹש קדוש
 רקיעיםה באותם ששורה כיון. בהם

 יצא כחתן והוא" אזי ,בהם ומתעטר
 יוצא ,רקיעים באותם ורץ שמח ,"מחפתו

 אחר אחד מגדל לתוך ורץונכנס  מהם
 ודאי "מוצאו השמים מקצה" .אחר במקום
 קצה שהוא ,ובא יוצא עליון מעולם
 ,תקופתו זה מי "ותקופתו" .למעלה השמים

פת תקו שהיא ,למטה השמים קצה זה
 קשרתת ומ,סופותת את כל השנה שסובב

 נסתר ואין" .זה רקיע עד השמים מן
 השמש ותקופת זו תקופה שאותה "מחמתו

 מי אין "נסתר ואין. "צד בכל שמסובב
 ,העליונות הדרגות מכל ממנו שמתכסה

 אחד וכל ,אליו ובאות מקיפות כולם שהיו
 "מחמתו" .ממנו שמתכסה מי אין ואחד
 הבבתשו אליהם ושב שמתחמם בשעה

 הזה לוייהע וכל הזה השבח כל ,למהש
 'ה תורת" שכתוב ,הוא התורה בגלל

 ששהו ,'ה כאן כתוב פעמים שש ".תמימה
 תורת" עד "מספרים השמים" מן פסוקים

 ,"בראשית" כתוב זה סוד ועל ."תמימה 'ה
 השמים את אלהים ברא" .אותיות שש הרי
 פסוקים .בותית שש הרי ,"הארץ ואת

 פסוקים ששה .'ה פעמים שש כנגד אחרים
 שמות ששה .כאן של אותיות שש בגלל
  .כאן של בותית שש בגלל

áàéääà ïéìî ïåðéàã àîéú éàå àúçáùåú 
èèùî ãç øúàáà íäéìî ìáú äö÷á àîìòá 

)ä èé íéìäú (ãéáòúàã ïåéëåà ïåäðî ïéòé÷ø 
 ìäà íù ùîùì øîàå øãä ïåäá àéøù ïàî
 äéðëùîå äéøåãî éåù àùéã÷ àùîù àåää íäá
 ïéòé÷ø ïåðéàá éøùã ïåéë åäá øèòúàå åäá

åúôåçî àöåé ïúçë àåäå ïéãë åäá øèòúàå)  íù
å( )å( ìàòå åäééðî ÷ôð ïéòé÷ø ïåðéàá èéäøå éãç

 àøçà øúàá àøçà àãç àìãâî åâ èéäøå
åàöåî íéîùä äö÷îá )íùæ  ( àîìòî éàãå

éúàå ÷éôð äàìòààìéòì íéîùä äö÷ åäéàã â 
 åúôå÷úå)íù ( íéîùä äö÷ àã åúôå÷ú ïàî

äðùä úôå÷ú éäéàã àúúìãàøçñàã ä ìëì 
ñïéôééåàã àòé÷ø ãò íéîùä ïî úøù÷úàå æ ïéàå 

åúîçî øúñðçàã äôå÷ú àéääã è äôå÷úå 
àùîùãé øúñð ïéàå àøèñ ìëá øçñàã )å( úéì

î äéðî éñëúàã åäìë ååäã ïéàìò ïéâøã ìë
 ïàî úéì ãçå ãç ìëå äéáâì ïééúàå ïøçñî
 áúå íîçúàã àúòùá åúîçî äéðéî éñëúéã

éúá åäééáâìà ìëå àã àçáù ìë íéìù àúáå
 áéúëã àåä àúééøåà ïéâá àã àéåìò)íùç  (

åäé úøåú"ä àëä áéúë ïéðîæ úéù äîéîú ä '
 ïî éàø÷ úéùå)á íù (íéøôñî íéîùäàé ãò 

 úøåúåäé"áéúë àã àæø ìòå äîéîú ä)  úéùàøá
à à(úéùàøá áé úà íéäìà àøá ïååúà úéù àä 

éàø÷ ïéáú úéù àä õøàä úàå íéîùäâé ïéðøçà 
ä ïéðîæ úéù ìá÷ì ' ïååúà úéù ïéâá éàø÷ úéù

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו"וצ" מההיא"בדפוס וילנא איתא  א
 ).מ"מ(ואיהו תקופת השנה . א"הוא יסוד אימא שמשם יצא הז ב
 ).הערת הזוהר(ב "א ע”לעיל ע ג
 ).מ"מ(שנה הוא זעיר  ד
 ).מ"מ(א ומתלבשת אותו "המלכות מקפת הז ה
 ).מ"מ(א "ק דז" הם וו
 ).מ"מ(א עד יסודו "ת דז"מת, מבניינה' פ ז
 ).מ"מ(אין שום ספירה מספירות העליונים מסתרת אורה מהמלכות בשעה שמתחממת לצורך הזווג  ח
 ).מ"מ(והם כלולים בתוכה , ע"המלכות שמקפת על בי' פי ט
 ).מ"מ(א "שגם מקפת על הז י

 ).יהל אור(והראשון בסוד הדעת , ב"והוא סוד שם מ יא
 ).יהל אור(ז "ש בתיקו"שבו נברא העולם כמ, ב"הוא סוד שם מ יב
 .א"ובגר, נמחק ביהל אור יג
כי , ק דמלכות"והם ו, אתוון דברשית' תמימה הם כנגד ו' פסוקים שבמזמור עד תורת ה' ו' פי יד

 ).מ"מ(האותיות במלכות 
 ).מ"מ(א "ק דז" נגד שית תבין שהם ות"ושית הויו טו
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àëäããéàëäã ïéáú úéù ïéâá ïäîù úéù åè:  
 בנו אלעזר רבי נכנסו ,יושבים בעודם

 השכינה פני ודאי ,להם אמר .אבא ורבי
 שהרי ,ל"פניא לכם קראנו ולכן ,באו

 .בפנים פנים השכינהפני  את ראיתם
 של הכתוב לכם להוִג שידעתםעכשיו ו
של עתיקא  שדבר ודאי ,"יהוידע בן ובניהו"

 ואותו ,שלאחריו והפסוק ,הוא קדישא
 במקום הוא זה פסוקו. אמרו מהכל הסתום

 הכה והוא" ואמר פתח .זה גמתודכ ,אחר
 ,"באמה חמש מדה איש המצרי האיש את

 אותו ,המצרי )זה(זה מ .הוא אחד סוד והכל
 עבדי בעיני מצרים בארץ מאד גדול" הידוע

. זקן אותו להישג כמו ונכבד גדול ,"'וגו
 איש" .של מעלה בישיבה מתבאר זה ופסוק

 מדה ואיש מראה איש ,"אחד הכל מדה
 ,ותחום שבת שהוא בגלל ,אחד הכל

 לא" וכתוב ,"לעיר מחוץ ומדתם" שכתוב
 איש זה ועל ,"במדה במשפט לעֶו תעשו
 ארכו .הוא מדה איש ממש והוא ,הוא מדה

 אדם ,העולם סוף ועד העולם מסוף
 כתוב הרי תאמר ואם .היה כך הראשון

 היו באמה חמש אותם ,"באמה חמש"
  .העולם סוף ועד העולם מסוף

 éáøå äéøá øæòìà éáø åìàò éáúé ååäã ãò
 ïåì øîà àáààúðéëù éôðà éàãåàìòå ïééúà á 

éðô àãà" éôðà ïåúéîç àäã åëì àðéø÷ ì
 éìâå ïåúòãé à÷ã àúùäå ïéôàá ïéôà àúðéëù
 à÷éúòã äìîã éàãå òãéåäé ïá åäéðáåã àø÷ åëì

àùéã÷â íéúñã àåääå äéøúáàã àø÷å åäéà 
 àøçà øúàá åäéà àø÷ éàäå åøîà àìëî

 øîàå çúô àã àðååâë)ã"âë àé à ä (àåäå äëä 
 àìëå äîàá ùîç äãî ùéà éøöîä ùéàä úà

 åäéà àãç àæø]îäéà[) éàä ( àåää éøöî
òãåîúùàãã) â àé úåîù ( õøàá ãàî ìåãâ

åâå éãáò éðéòá íéøöî ' éìâã äîë àøé÷éå áø
äàìò àúáéúîá àø÷ éàäå àáñ àåäää øîúà 

ãç àìë äãî ùéàå) ùá ìàåî'àë âë  ( ùéà
äàøîæ ]ùéàå) [îå"è( àìë äãî ïéâá ãçç åäéàã 

îåçúå úáùàè áéúëã )ä äì øáãîá ( íúåãîå
øéòì õåçîé áéúëå )åè èé àø÷éå ( ìåò åùòú àì

äãîá èôùîáàé åäéàå åäéà äãî ùéà àã ìòå 
äãî ùéà ùîîáé ãòå àîìò éôééñî äéëøà åäéà 

àîìò éôééñâé àîéú éàå äåä éëä ïåùàøä íãà 
 áéúë àä)à íéëìî 'å å (äîàá ùîçãé ] ïåðéà

îçäîàá ù[àîìò éôééñî åè àîìò éôééñ ãò 
äåä:  

                                                           

כי הם עושים קישוטים נאים לשכינה , ו כתב הטעם שנקראים הצדיקים אנפי שכינתא"בהגהות רח א
לא מצאתי כזה ). מ"מ(והם פנים הנגלים , כי השכינה מסתתרת בקרב הצדיקים, ועוד טעם אחר, בפניה

 .לשון הזהר עצמוב שזה פשטות "ב קסג ע"ח' ועי, @ו בכל הזהר"הגהות הרח
  ).הערת הזוהר(ב "ז ע ב
 .'א פרק ג"ח שער א"ע' ועי, דעתיק' הרי היא נוק ג
כאן מתבאר שמשה רבינו הוא בחינת ). א"ד(ה "הידיעה והוא משרע' אותו הידוע ולכן נאמר המצרי בה ד

 ).ש יעקב ולאה פתח ט"פת(בעל לאה 
 ).מ"מ(ט "ומתיבתא דרקיעא היא של מט, ה"היא ישיבה של הקב ה
 .א" נמחק בגר–  כלא חדו
 ).יהל אור (תוומראה ולא בחיד) במדבר יב ח(ש ,כמ ז
 ).הערת הזוהר(ב "לעיל ה ע ח
 ).מ"מ(א "להבדין בין המלכות ובין הסט, כ תחום"ואח, שהיא סוף הקדושה, שבת היא המלכות ט
  ).מ"מ(הנקרא עיר , כי תחום שבת הוא חוץ למלכות י

 ).יהל אור] (הדעת[והוא ראיה על המדה , א"ומשפט הוא עד יא
 ).מ"מ(ר היה כן "ולכן אמר שגם אדה, וארבע אותיות השורש, ה"מ,  שם מדהיב
ש מסייפי "וז, שמתחיל מסוף אימא ומתפשט עד סוף המלכות, הוא איש שיש לו קומה גבוהה, א" זיג

 ).מ"מ(הוא סוף המלכות , עד סייפי עלמא, עלמא עלאה
 ).מ"מ(א "ד גופו של זכנג] רק[שבגדלותו הוא , שהוא בסוד יעקב, נראה יד
ל "אפשר שדורש אמה בהפוך מאה וכן כתבו ז' באמה מסייפי עלמא וגו] ק"נמחק בדפ' ה[' ה' גי טו

אינון חמש , ותירץ). א"ד(' א אמה באותיות מאה אינון וכו”קרח קעט ע' וכן בפ' והפוכא דמאה אמה וכו
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 כמנור" שנאמר כמו ,"חנית המצרי וביד"
 בידו שהיה האלהים מטה זה "רגיםוא

 צרופי של באור רשומפ חקוק בשם חקוק
 וישיבתו בצלאל חוקק שהיה אותיות
 חרש 'וגו אתם מלא" שכתוב ,אורג שנקרא
 מאיר היה מטה ואותו ."' וגוקםוור וחשב

 שהחכמים באור ,הצדדים בכל חקוק םֶׁש
 בארבעים רשוהמפ שם חוקקים היוש

 כמו והלאה מכאן והפסוק ,פניםוא ושנים
 בּוַש נכבדים בּוַש ,חלקו אשרי ,שאמר
 מי שכל .הזה בלילה הכלה תיקון ונחדש

 יהיה ,הזה בלילה תהיא יחד שמשתתף
 ,ההיא השנה כל ולמטה למעלה שמור
 חונה" כתוב עליהם .בשלום שנתו ויוציא
 וראו טעמו ויחלצם ליראיו סביב 'ה מלאך

  ".'ה טוב כי

 úéðç éøöîä ãéáå)ã"âë àé à ä ( úàã äîë
 øîà)à ìàåîù 'æ æé(  äèî àã íéâøåà øåðîë

 ùøôî àôéìâ àîùá ÷é÷ç äéãéá äåäã íéäìàä
 ìàìöá óéìâ äåäã ïååúà éôåøöã åøéäðá

 áéúëã âøåà éø÷àã äéìéã àúáéúîå) äì úåîù
äì (]àìîåâå íúåà '[åâå í÷åøå áùçå ùøç  '

 ïéøèñ ìëá àôéìâ àîù øéäð äåä äèî àåääå
ùøôî àîù ïéôìâî ååäã ïéîéëçã åøéäðáà 

 äîë äàìäìå ïàëî àø÷å éðååâ ïéøúå ïéòáøàá
 ùãçðå åáéú ïéøé÷é åáéú äé÷ìåç äàëæ øîàã
 óúúùàã ïàî ìëã àéìéì éàäá äìëã ïå÷ú

àéìéì éàäá äãäá å àìéò øéèð àäé ìë àúú
 áéúë åäééìò íìùá àúù ÷éôéå àúù àéää

)ç ãì íéìäú (åäé êàìî äðåç" åéàøéì áéáñ ä
åäé áåè éë åàøå åîòè íöìçéå"ä:  

 ברא בראשית" ,ואמר שמעון רבי פתח
 מי שכל ,להסתכל יש זה בפסוק ,"אלהים
 ,מהעולמות שמדמו ,אחר אלוה יש שאומר

 אלהיא להום תאמרון הכדנ" שנאמר כמו
 מארעא יאבדו עבדו לא וארקא מיאש די

 ,להם תאמרו כך[ "אלה שמיא תחות ומן
 ,עשו לא והארקא השמיםשאת  םאלהיה

 ,]אלהה השמים ומתחת מהארץ יאבדו
 ברוך הקדוש מן חוץ אחר אלוה שאין בגלל
  ופסוק זה. בלבדו הוא

 íéäìà àøá úéùàøá øîàå ïåòîù éáø çúô
äá àìëúñàì úéà àø÷ éàäáøîàã ïàî ìëã  

 øîúàã äîë ïéîìòî éöúùà àøçà àäìà úéà
)àé é äéîøé ( éã àéäìà íåäì ïåøîàú àðãë

 úåçú ïîå àòøàî åãáàé åãáò àì à÷øàå àéîù
á÷ øá àøçà àäìà úéìã ïéâá äìà àéîù" ä

éàäå éåãåçìá  

  è/á  
"] אלה[" המלהמ חוץ ,תרגום הוא

 שמלאכים בגלל תאמר אם .הפסוק סוףשב
 מכירים ולא רגוםלת נזקקים לא קדושים

לשון ב להאמר היא ראויה זו מלה אז ,אותו
 קדושים מלאכים שישמעו כדיהקודש 

 לכן ודאי אלא .זה על להודות זקוקים ויהיו
 המלאכים לו נזקקים שלא ,תרגום כתוב

 ,לו להזיק אדם בבן יקנאו לאו ,הקדושים
 מלאכים הם בכלל זה שבפסוק בגלל

 והם ,אלהים נקראים הם שהרי ,קדושים
 שמים עשו לא והם ,אלהים םש בכלל

åäéà àø÷â éà àø÷ óåñã äìîî øá íåâøú 
íåâøúì ïé÷÷æð àì ïéùéã÷ ïéëàìîã ïéâá àîéúã 

äéá ïòãåîúùà àìåä àã äìî  øîéîì àéä úåàé
 ïéùéã÷ ïéëàìî ïåòîùéã ïéâá àùéã÷ àðùéìá
 êë ïéâá éàãå àìà àã ìò äàãåàì ïé÷÷æð ïåäéå
 ïéùéã÷ ïéëàìî äéá ïé÷÷æð àìã íåâøú áéúë

å éàäáã ïéâá äéì àùàáàì ùð øáá ïåàð÷é àì
 ïåðéà àäã ïéùéã÷ ïéëàìî ïåðéà àììëá àø÷

ì ïåðéàå ååä íéäìàã àììëáå ïåø÷à íéäìà à

                                                                                                                                                                                     

מסוף ,  א בכל קומתו,ה וא זמשתלם זשעולים עד למעל, והיינו בסוד הגדלת החסדים, באמה מסייפי עלמא
  ).מ"מ(חסדים מתגדלים בעלייתם עד המוחין ' שה, ועד סופו, העולם

 .זוהר הרקיע' עי). הערת הזוהר(א "פקודי רס ע א
ה כתיב בראשית אבל השרים מעשיהם "ותירץ כדמסיק בקב, מה ענין תהו ובהו לבראשית, דקשה ליה ב

 ).מ"מ(תהו ובהו 
 ).ק"דפ(ב "נח עה ע ג
  ).מ"מ(אינו חשוב בעיניהם וכאלו אינם מכירים אותו ). הערת הזוהר(א ”ח עה ע"נ ד
 ).א"נ(ם ”כל הפסוק א' פי ה
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 ,אוארע בולכת צריך היה, "וארקא" .ץואר
 שבע מאותן אחת היא שארקא בגלל אלא

 בני ישנם מקום ובאותו ,שלמטה ארצות
  .קין של בניו

ì ïåðéàå ååä íéäìàã à÷øàå àéîù åãáò à
ïéâá àìà äéì éòáî àòøàå à÷øàåà à÷øàã 

òáù ïåðéàî àãç éäéàá àåääáå àúúìã ïéòøà 
 ïé÷ã éåðá éðá úéà øúà  

 שם ירד הארץ פני מעל רשושג לאחר
 ידע שלא שם והשתבש ,תולדות ועשה
 מחושך שנכפלה כפולה ארץ והיא .כלום
 שליטים ממונים שני שםיש ו. ואור

 ושם ,באור וזה בחושך הז ,ששולטים
 ,קין לשם שירד ובשעה .בזה זה וגקטר

 והכל ,כאחד מוישלהו זה עם זה השתתפו
 בשני הם זה ועל .קין תולדות שהם רואים

 אותור שאכמ חוץ ,חיות שתי כמו ראשים
  .האחר על ומנצח שלו מנצח ,שולט אור

àòøà éôà ìòî êøúúàã øúáìâ ]úéçð ïîúì 
ãéáòå) [éúçð ïîúì ãáòåé(úåãìåú ã ùáúùàå 

 àìéôë àòøà åäéàå íåìë òãé àìã ïîú
àøåäðå àëåùçî ìôëúàãä ïéøú ïîú úéàå 

ïðîîå àãå àëåùçá àã ïéèìù éã ïéèéìù 
 úéçðã àúòùå àãá àã àâåøè÷ ïîúå àøåäðá
 àãçë åîéìúùàå àãá àã åôúúùà ïé÷ ïîúì
 ïåðéà àã ìòå ïé÷ã úåãìåú ïåðéàã éæç àìëå

ïéùàø ïéøúáæøúë  øá ïååéç ïé]àåää ãëã [
)àåääã(àøçà ìò çöðå äéìéã çöð èéìù àøåäð   

 ונהיים אורשל ב שךוחשל ועל זה נכללו 
 ,וקסטימון עפרירא , ממוניםשני הם .אחד

ושים בשש קד מלאכים כדמות ודמותם
 דמותו ואחד ,ר כמו שוו אחד דמות.כנפים

 דמות נעשים וכשמתחברים ,נשר כמו
 של לדמות תהפכיםמ , בחושךכשהם. אדם
 וטסים ,כנחש והולכים ,ראשים בשני נחש
 .הגדול בים ורוחצים ,התהום לתוך

 ,ל"ועזא א"עזשל  לשלשלת כשמגיעים
 והם ,אותם ומעוררים אותם מרגיזים
 וחושבים , החושךהרי לתוך מדלגים

אותם  לתבוע רוצה הוא ברוך שהקדוש
  .לדין

 ååäå àøåäðá àëåùçá éã åìéìëúà àã ìòå
 ãçïåîéèñ÷å àøéøôò ïðîî ïéøú ïåðéàç àð÷åéãå 

 ïéôãâ úéùá ïéùéã÷ ïéëàìîã àð÷åéãë ïåäìã
ð÷åéã ãçäéøåúë "åéã ãçå à÷ðäéøùðë " ãëå à

íãàã àð÷åéã åãéáòúà ïøáçúîè ïåðéà ãë 
 ïéùàø ïéøúá ùçðã àð÷åéãì ïéëôäúî àëåùçá

àîåäú åâ ïéñàèå àéåçë ïéìæàåéïééçúñàå àé 
àáø àîéááéïàèî ãë àìùìùì âéæòã "àæòå à" ì

 éøåè åâ ïéâìãî ïåðéàå ïåì éøòúîå ïåì ïéæéâøî
á÷ã éáùçå ïëåùç"àðéã ïåì òáúîì éòá ä  

 הגדול בים שטים אלו ממונים ושני
 םֵא ַנֲעָמהל בלילה והולכים משם ופורחים

 ïéçøôå àáø àîéá ïéèàù ïðîî ïéøú ïéìàå
éáâì àéìéìá ïéìæàå ïîúîãé ïéãùã ïåäîà äîòð 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א "ע] ק" דפ–קנו [קכו  א
  ).א"ד(ב "ד ע"בראשית כ ב
  ).הערת הזוהר(ב "ע] ק" דפ–נד [כד  ג
 ).מ"מ(מהרוחות ' שסר ממנו השכל ונעשה כא ד
 ).מ"מ(ושניהם משמשים בלילה , וםחושך ואור בי ה
 ).יהל אור(לשון עפר וקטם שהוא אפר  ו
 ).מ"מ(שאז שליט ממונה של חושך על של אור  ז
 ).א"ה חב פט ע"דע(רוחות מפסולת יסוד העפר ' הרי הם ב ח
 ).מ"מ(כשמתגבר הממונה של אור על של חושך  ט
 ).מ"מ] (ה ורחל של יצירה ועשיהלא' היינו בחי[תהומא סתם ' שיונקים מאותם הנקבות הנק י

 ).א"נ(ב "הרש. ורוחצים גופם בים הגדול ופורחים תוך התהום). א"ד(ומתכבסים  יא
 ).מ"מ(שהכל יונקים ממנה , שיונים מהמלכות יב
  ).א"ד(א "ו ע"א וחיי שרה קכ"א ונח ע"ז ע"ב ול"ה ע"ב וכ"ט ע"בראשית י יג
 ).הערת הזוהר(' ה ב"נ' ט ב"י יד
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 ראשוניםה יראים אחריה שטעו ,השדים
 ששים מדלגת והיא .אליה להתקרב וחשבו

 לגבי ציורים בכמה נעשיתו ,פרסאות אלף
 ושני. אדם בני אחריה שיטעו כדי ,אדם בני

 בכל ומשוטטים פורחים אלהממונים 
 מעוררים והם .למקומם וחוזרים העולם
 יצרים של ברוח קין של בניו בני לאותם

 הם ששם השמים .תולדות לעשות רעים
 והארץ לא מולידה .כאלה אינם ,שולטים

 ולא .אלה כמו וקציר זרעשלהם בכח 
 והם ,וזמנים שנים בכמה אלא חוזרים

 יאבדו .ארקא עשו ולא השמים אלהי
 בה ישלטו שלא ,תבל של עליונה מארץ

 אדם לבני יגרמו ולא ,בה ישוטטו ולא
 יאבדו זה ועל .לילה ממקרה להטמא
 של בשם שנעשו ,השמים ומתחת מהארץ

 הוא זה פסוק ולכן .שנתבאר כמו ,אלה
 עליונים םמלאכי יחשבו שלא ,תרגום

 זה ועל .לנו יקטרגו ולא ,אומרים שעליהם
 דבר הוא ,שנתבאר כמו "אלה" של הסוד
  .בתרגום מתחלף שלא קדוש

àäøúáà åòèãà áø÷îì ïéáùçå ïéàîã÷ ïìçã 
ïéñøô ïéôìà ïéúù úâéìã éäéàå äáâì 

 ïéâá àùð éðá éáâì ïéøåéö äîëá úãéáòúàå
 ïéçøô ïðîî ïéøú ïéìàå äøúáà àùð éðá ïåòèéã
 ïåðéàå åäééøúàì ïøãäàå àîìò ìëá ïèèùîå
 ïéøöéã àçåøá ïé÷ã éåðá éðá ïåðéàì ïéøòúî
 åàì ïîú ïéèìùã àéîù úåãìåú ãáòîì ïéùéá

ïåäìã àìéçá àòøà úãéìåà àìå éðäëá àòåøæ 
àãöçåâìå éðäë  ïøãäà à ïéðîæå ïéðù äîëá àìà

äìà ïåðéàå åãáàé åãáò àì à÷øàå àéîù éã à
ò àòøàîé àìå äá ïåèìùé àìã ìáúã äàì

 àáàúñàì àùð éðáì ïéîøâ ïåäé àìå äá ïåèèùé
 úåçú ïîå àòøàî åãáàé àã ìòå àéìéì äø÷îî

åãéáòúàã àéîùãäìàã àîùá )à( äîë 
øîúàãäïåáùçé àìã íåâøú àø÷ éàä àã ìòå  

 ìòå ïì åâøè÷é àìå ïéøîà åäééìòã éàìò éëàìî
äìàã àæø àã)à( äìî åäéà øîúàã äîë 

íåâøúá óìçúà àìã àùéã÷:  

 שכתוב זה פסוק ,אלעזר רבי לו אמר
 ,"יאתה לך כי הגוים מלך יראך לא מי"

 פסוק ,בני אלעזר ,לו אמר .הוא שבח איזה
 אבל ודאי הוא לא ,מקומות בכמה נאמר זה

 ובכל הגוים חכמי בכל כי" כתובש ]כך[
 הרשעים פה חולפת בא שהרי ,"מלכותם

 יודע לא הוא ברוך שהקדוש שחושבים
 להודיע יש ולכן ,ומחשבותיהם הרהוריהם

   .שטותם את

 äéì øîà)éáø( áéúëã àø÷ éàä øæòìà 
)æ é äéîøé (éîå äúàé êì éë íéåâä êìî êàøéé àì 

åäéà àçáù éàîæäéì øîà ) ø'(øæòìà ç éàä 
÷åäéà åàì éàãå ìáà øîúà éúëåã äîëá àøèé 

áéúëãàé) æ é äéîøé ( ìëáå íéåâä éîëç ìëá éë
 ïéáééçã àîåô çúôîì àúà àäã íúåëìî

á÷ã ïéáùçã" ïéáùçîå ïéøåäøä òãé àì ä
 ïåäìã àúåèù àòãåàì úéà êë ïéâáå ïåäìéã  

úåîåàã àãç àôåñåìéô àúà àãç àðîæã  אחד פילוסוף אלי בא אחת שפעם

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(' המלאכים הראשונים שעליהם נאמר ויראו בני האלוקים את בנות האדם וגושטעו אחריה  א
 ).יהל אור(וכל תאובתא דלהון באסתאבות בר נש  ב
ואי נפיק , לא יצא לחם, ]חוץ מארקא[בשאר ארעא ). הערת הזוהר(א ”שלח קעב ע). א"ד(זרע וקציר  ג

 ).מ"מ(משמע שאין שם רק קטניות , המינים' לאו מז
  ).הערת הזוהר(' ד' יל דף גלע ד
בראו " אלה"ן שהם "וזו, ן"ק דזו"י שהוא הבינה ברא אלה הם ו"לעיל אמר מ' פי). הערת הזוהר(א "עב  ה

ח "בתז' ועי' שנאמר הן כל אלה יפעל וכו, טפין קדישין דמוחא' שהן ג). מ"מ(ע "שמים וארץ שלנו בכלל בי
  .ב"עו ע
  ).הערת הזוהר(ב "שמות צה ע ו
 ).מ"מ(מלך ישראל '  שבח אלא כשנקרא השאין ז
 .ע מקורו"וצ, "ברי"בדפוס וילנא נוסף  ח
 .ע מקורו"וצ, )א הכי"נ(בדפוס וילנא נוסף  ט
  ).א"ד(א ”בא אל פרעה לח ע י

 ).הערת הזוהר(א "שמות צה ע יא
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 אומרים אתם ,לי אמר ,העולם מותומא
 כל ,השמים רומי בכל שולט היכםשאל

 יודעים ולא משיגים לא המחנותו הצבאות
 כבודו את מגדיל לא זה פסוק ,מקומו את
 ובכל הגוים חכמי בכל כי" שכתוב ,כך כל

 לבני זה קוליש איזה ,"כמוך מאין מלכותם
  שאין אדם

ïåëäìàã ïéøîà ïåúà éì øîà éàáâì íìåòä 
àéîù éîåø ìëá èéìùàïééøùîå ïéìééç ïåäìåë á 

 àì àø÷ éàä äéìéã øúà éòãé àìå ï÷áãà àì
 íéåâä éîëç ìëá éë áéúëã êë ìë äéø÷é éâñà

 êåîë ïéàî íúåëìî ìëáå>éàî<àìå÷ù â àã 
úéì éã àùð éðáì   

  é/à  
 ולא" אומרים שאתם ,ועוד. קיום להם

 לא בישראל ,"כמשה בישראל עוד נביא קם
 כמו כן כך .קםאומות העולם ב אבל ,םק

 ,כמוהו אין הגוים חכמי בכל ,אומר אני
 שיש אלוה ,ןכ אם .יש ישראל בחכמי אבל

 אלוה אינו הוא, כמוהו ישראל בחכמי
 קתיישדי ותמצא בפסוק תסתכל .השליט
  .כראוי

 ïéøîà ïåúàã åúå àîåé÷ ïåì)é ãì íéøáã (
 àì ìàøùéá äùîë ìàøùéá ãåò àéáð í÷ àìå
 àîéà àðà éëä óåà í÷ íìåòä úåîåàá ìáà í÷
 ìàøùé éîëçá ìáà åäåîë ïéà íéåâä éîëç ìëá

]úéà) [ïéà( ìàøùé éîëçá úéàã àäìà éëä éà 
 åäéà åàì äéúååëàäìàã àø÷á ìëúñà àèéìù 

çëùúåäúåàé à÷ãë àð÷ééãã   
 מחיה מי. אמרת יפה ודאי לו אמרתי

 בא .לבדו הוא ברוך הקדוש אלא ,מתים
 מוריד מי .מתים והחיו ואלישע הואלי

 בא ,לבדו הוא ברוך הקדוש אלא ,גשמים
 מי .בתפלתו והורידם ,אותם ומנע אליהו
 הוא ברוך הקדוש אלא ,וארץ שמים עשה
 .בגללו בעמדםהתקיימו ו אברהם בא ,לבדו

 ברוך הקדוש אלא ,השמש את מנהיג מי
 דושיעמ וצוהו והשתיקו יהושע בא ,הוא
 וירח השמש םוויד" כתובו ,ושקט עמדו על

כמו  ,דין גזר גוזר הוא ברוך הקדוש ".עמד
 ,ועוד .התקייםו דין גזר גזר משה כן

 וצדיקי ,גזרות גוזר הוא ברוך שהקדוש
 צדיק" שכתוב ,אותם מבטלים ישראל
 מצוה שהוא ,ועוד ".אלהים יראת מושל
 לו להתדמות ממש בדרכיו ללכת אותם

à÷ øéôù éàãå äéì àðéîà äéçî ïàî úøîà 
íéúîåá÷ àìà " òùéìàå åäéìà àúà éåãåçìá ä

á÷ àìà íéîùâ ãéøåî ïàî àéúî åéçàå" ä
 ïåì úéçðå ïåì òðîå åäéìà àúà éåãåçìá

á÷ àìà àòøàå àéîù ãáò ïàî äéúåìöá" ä
 íäøáà àúà éåãåçìáååîéé÷úàæ )éäåîåé÷á (

]åäééîåé÷á[ àìà àùîù âéäðî ïàî äéðéâá 
á÷"òùåäé àúà äç íå÷éã äéì ãé÷ôå äéì êéëùå 

 áéúëå êëúùàå äéîåé÷ ìò)âé é òùåäé ( íåãéå
á÷ ãîò çøéå ùîùä" éëä óåà ïéã øæâ øæåâ ä

á÷ã åúå åîéé÷úàå ïéã øæâ øéæâ äùî" øæåâ ä
 áéúëã ïåì ïéìèáî ìàøùéã àé÷éãöå ïéøæâ

)á ìàåîù'â âë  (éäìà úàøé ìùåî ÷éãö åúå í
éåçøåàá êäîì ïåì ãé÷ô åäéàã ùîî ]àîãúàì [

                                                                                                                                                                                     

ואחר שהוא . שהרי העליונים הם המנהיגים התחתונים, וממנה בתחתונים, היינו ההשגחה בעליונים א
 .)ג' סי' אור יקר שער ב(שולט בהנהגת המזלות הוא גוזר שהמזל יגזור על פלוני כך וכך 

וזה רוממותו משגיח בהם אינו מושג , אינו מושג מהם, שעם היות השגחתו בתחתונים, היינו להעלותו ב
 ).ג' ב סי"אור יקר ש(מהם 

  ).ו"לש(א "משפטים צו ע' פ' ע ג
 .ע מקורו"וצ" עלאה"בדפוס וילנא איתא  ד
  ).א"ד(עיין בפסוק ותמצא  ה
ם שלא אמנם הכריח כח הצדיקים מהדברי. ולא כסדר הענין, לא כסדר הזמן, טענות אלו אינם סדורות ו

 ).ג' ב סי"אור יקר ש(שהם תחית המתים וגשמים , ולא ביד המזל, נתנו ביד השרים
 ).ג' ב סי"אור יקר ש(הסבה המעמדת גדול מהסבה המהוה  ז
השתיקן מלומר שירה ואז אינו יכול לילך והוכרח לעמוד לכן לא אמר עמוד אלא דום שכיך מלשורר  ח

  ).א"נ(ב "הרש. וממילא עמד בהכרח
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   .בכל
  

)àîøàì(àìëá äéì à   

 בכפר יריוהתג פילוסוף אותו הלך
 מדיול ,קטינאה יוסי לו וקראו ,שחלים
 אותו וצדיקי חכמי בין והוא ,תורה הרבה

  .מקוםה

 íéìçù øôëá øééâúàå àôåñåìéô àåää ìæà
 àéâñ àúééøåà óéìåàå äàðéè÷ éñåé äéì ïåø÷å

øúà àåääã ïéàëæå ïéîéëç ïéá åäéàå:  

 כתוב והרי ,בפסוק להסתכל יש כעת
 אלא .כאן בוייהר מה ,"נגדו כאין הגוים כל"
 הגוים מלך וכי ,"הגוים מלך יראך לא מי"

 מקום בכל אלא .ישראל מלך ולא הוא
 ,בישראל להשתבח רצה הוא ברוך הקדוש

 שכתוב ,לבדם ישראל על רק נקרא ולא
 כה" וכתוב ,"העברים אלהי ישראל אלהי"

 .בודאי ישראל מלך ,"ישראל ךמל 'ה אמר
 לנו אחר אדון ,העולם מותוא אמרו

 אלא שולט לא םכמלכ שהרי ,בשמים
 בא. שולט אינו ועלינו ,לבדכם עליכם
 ".הגוים מלך יראך לא מי" ואמר הפסוק

 ולהלקותם בהם לרדות העליון המלך(
 לירא "יאתה לך כי" ,רצונו בהם ולעשות

 ")גויםה חכמי בכל כי" ,ולמטה למעלה ממך
 ,עליהם ניםוהממ גדולים שליטים אלה

 ,שלמעלה ההיא במלכות "מלכותם ובכל"
 ,למעלה יש שולטות מלכיות ארבע שהרי

 ועם ,העמים שאר כל על ברצונו ושולטות
 קטן דבר אפילו שיעשה בהם אין זה כל

 שכתוב כמו ,אותם שצוה כמו אלא
 "ארעא רייודיד בחיל שמיא יוכמצביה עב"
 ירייובד השמים בצבא העוש וכרצונו[

 הממונים אותם "הגוים חכמי" .]הארץ
 .מהם היא שחכמתם שלמעלה והגדולים

 כמו ,לטתוהש המלכות "מלכותם ובכל"
  .כפשוטו המקרא ווזה .שנאמר

 áéúë àäå àø÷á àìëúñàì úéà àúùä
)æé î äéòùé ( àéåáø éàî åãâð ïéàë íéåâä ìë

 êìî éëå íéåâä êìî êàøéé àì éî àìà àëä
 øúà ìëá àìà ìàøùé êìî åàìå åäéà íéåâä

á÷" éø÷úà àìå ìàøùéá àçáúùàì àòá ä
 áéúëã éåãåçìá ìàøùé ìò àìà) ä úåîùà (

 ìàøùé éäìà)â íù(  áéúëå íéøáòä éäìà
)å ãî äéòùé (åäé øîà äë" êìî ìàøùé êìî ä

ïåøèô íìåòä úåîåà åøîà éàãå ìàøùéá ïøçà 
ìù àì ïåëéëìî àäã àéîùá ïì úéà àìà èé

 àø÷ àúà èéìù àì àðìòå ïåëéãåçìá åëééìò
íéåâä êìî êàøéé àì éî øîàåâ ïéèéìù ïéìà 

 àåääá íúåëìî ìëáå åäééìò ïðîî éã ïáøáø
 úéà ïéèéìù ïååëìî òáøà àäã àìéòìã åëìî
 íòå ïéîò øàù ìë ìò äéúåòøá ïéèìùå àìéòì
 àìà àøéòæ äìî åìéôà ãéáòéã åäá úéì àã ìë

ì ãé÷ôã äîë áéúëã ïå)ãì ã ìàéðã ( äéáöîëå
 íéåâä éîëç àòøà éøééãå àéîù ìéçá ãéáò
 ïåäìéã àúîëçã àìéòìã ïáøáøå ïðîî ïåðéà

 äåä åäééðîå äîë èéìùã àúåëìî íúåëìî ìëá
äéèùôë àø÷ àåä àãå øîúàã  

 ,"מלכותם ובכל הגוים חכמי בכל" אבל
 שאותן ,הראשונים בספרי מצאנו זה את

 יענינ על שנתמנו גב על אף וצבאות מחנות
 ,לתוופע לעשות אחד לכל נהיומ ,העולם

 שיעשה )כרצונו ולא קדוש וםסת( אהו מי
 רשום שאתה בגלל ,כמוך מהם אחד אף
 וזהו . מכולםךיבמעש רשום ואתה ,לוייבע

 קדוש סתום אהו מי .'ה "כמוך מאין"

 éàä íúåëìî ìëáå íéåâä éîëç ìëá ìáà
 ïéìééçå ïééøùî ïåðéàã éàîã÷ éøôñá àðçëùà

òà"ã÷ôúàã âåàîìòã ïéìî ìò ã ãç ìëì ãé÷ôå 
áò ãáòîì àåä ïàî àúãé) àìå àùéã÷ àîéúñ

äéúåòøë ( ïéâá êåîë åäééðî ãç íåù ãéáòéã
 åäìëî êãáåòá íéùø úàå àéåìòá íéùø úðàã

åäé êåîë ïéàî àåä àãå"àîéúñ àåä ïàî ää 
                                                                                                                                                                                     

ולפי נוסחתינו יפה ' ג השיגו דאינו בהקדמה וכו"כ ע" הביא זה מהקדמת הזהר וסדר הדורות דקק"בש א
אלא לדיוקא שחכמי ישראל דומים לו , ו"והשתא אין כוונת הכתוב להעריכו ח). א"נ(ן "מאי. ק"כתב ש

  ).מ"מ(
 ).ל"אה(פטרא  ב
א מלכא עילאה לרדאה לון ולאלקאה לון ולמעבד בהון רעותיה כי לך יאתה "נ("בדפוס וילנא נוסף  ג
 .ע מקורו"וצ, ") ותתא כי בכל חכמי הגויםלא מנך לעילאלדח
 ).ג' ב סי"אור יקר ש(ואלו הם השרים בהנהגת העולם  ד
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 ויהיה ,ולמטה למעלה כמוך ויהיה שיעשה
 שמים ,קדושה המלך מעשה ,בכל לך דומה
 ".יועילו בל וחמודיהם תהו" הם אבל .וארץ

 ברא בראשית" הוא ברוך בקדושכתוב 
 והארץ" כתוב במלכותם ,"' וגואלהים
  ".ובהו תהו היתה

 àäéå àúúå àìéò êåîë éåäìå ãéáòéã àùéã÷
 õøàå íéîù àùéã÷ àëìîã àãáåò ìëá êì éîã

 ïåðéà ìáà)è ãî äéòùé (åäúàçå  ìá íäéãåî
á÷á åìéòåé" áéúë ä)à à úéùàøá ( úéùàøá
éäìà àøá"åâå í ' áéúë íúåëìîá) à úéùàøá

á (åäáå åäú äúéä õøàäå:  
 ,זו הלולא בני ,לחברים שמעון רבי אמר

 .לכלה אחד שוטיק יקשט מכם אחד כל
 מתנה תן ,אלעזר ,בנו אלעזר לרבי אמר
 ]בה[ יסתכל מחר שהרי ,לכלה אחת

 ושבחים שירים באותםה  לחופכשיכנס
 פתח. לפניו דולעמ ההיכל בני לה שנותנים

 המדבר מן להוע זאת מי" ,ואמר אלעזר רבי
 של דושיםיק שני של הכלל "זאת מי" ,"'וגו

 להוע ,אחד וקשר אחד בוריבח עולמות שני
 דשוק שהרי ,קדשים דשוק להיות ממש

 להיות כדי ת"זא עם ומתחבר ,י"מ קדשים
 "המדבר מן" .קדשים דשוק שהיא ,עולה
 ולהכנס כלה להיות ירשה המדבר מן שהרי

 כמו ,עולה היא המדבר מן ,ועוד .לחופה
  מדבר באותו ,"נאוה ומדברך" שנאמר

à"ïåòîù øá ãç ìë àã àìåìä éðá àééøáçì 
 øæòìà éáøì øîà äìëì ãç àèåù÷ èù÷é ïåëðî
 øçîì àäã äìëì ãç àæáæáð áä øæòìà äéøá

ìëúñàâçì ìåòé ãë  ïéçáùå ïéøéù ïåðéàá äôå
 åáäéã>äì <)ïåäì(ã äéî÷ àîéé÷ì àìëéä éðá 

 øîàå øæòìà éáø çúô)å â øéù (éîä äìåò úàæ 
åâå øáãîä ïî 'ã÷ ïéøúã àììë úàæ éîå ïéù

ïéîìò ïéøúãå äìåò àãç àøåù÷å àãç àøåáçá 
î ïéùã÷ ùã÷ àäã ïéùã÷ ùã÷ éåäîì ùîî" é

àæá àøáçúàå"úæã äìåò éåäîì ïéâá  ùã÷ éäéà
àúøé øáãîä ïî àäã øáãîä ïî ïéùã÷ç éåäîì 

 äìåò éäéà øáãîä ïî åú äôåçì ìòéîìå äìë
 øîà úàã äîë)â ã íù ( àåääá äåàð êøáãîå

øáãî  
  é/á  

 ושנינו. עולה היא םיבשפתי לחש של
 אלה האלההאדירים  האלהים" שכתוב מהו
 מכה בכל מצרים את המכים האלהים הם

 הקדוש להם שעשה מה כל וכי ,"במדבר
 .היה בישוב והרי ,היה במדבר הוא ברוך
 ומדברך" שנאמר כמו ,בוריבד במדבר אלא
 להוע" כך גם ".הרים ממדבר" וכתוב ,"נאוה

 דבר באותו ,ודאי ,רֵבַּדהְמ מן "רַבְּדהִמ מן
 כנפי בין ונכנסת עולה היא הפה של

 על ושורה יורדת בוריבד כך ואחר ,האמא
  . הקדוש העם ראשי

 בהתחלה שהרי ,בוריבד עולה איך
 לרבונו לברך לו יש ,קרובב קם כשאדם
 חסידים ,כך מברך איך .עיניו שפקח בשעה

 éàî ïðéðúå äìåò éäéà ïååôùá åùéçìã
 áéúëã)à ìàåîù'ç ã  (éäìàä" íéøéãàä í
 äìàä]íä äìà) [äæ àìä(éäìàä " í]íéëîä [

)äëîä( øáãîá äëî ìëá íéøöî úà  ìë éëå
á÷ ïåì ãáòã"ä  äåä àáåùéá àäå äåä øáãîá

 øîà úàã äîë àøåáãá øáãîá àìà)â ã øéù (
 áéúëå äåàð êøáãîå)æ äò íéìäú ( øáãîî

 éàãå øáãîä ïî øáãîä ïî äìåò éëä óåà íéøä
÷ìñ éäéà àîåôã äìî àéääáà éôãâ ïéá úìàòå 

 ìò àéøùå àúçð àøåáãá øúáìå àîéàã
 àùéã÷ àîòã åäééùéø  

 øá ãë àúåøéùá àäã àøåáãá à÷ìñ êéä

                                                                                                                                                                                     

 ).ג' ב סי"אור יקר ש(טובם אלא כפי הנשפע מלמעלה שלא בידם  א
  ).א"ד(שייך לליל התקדש חג השבועות  ב
 .ע מקורו"וצ, )א בה"נ(בדפוס וילנא נוסף  ג
 .@נמחק בדרך אמת ד
  ).הערת הזוהר(ב "קכו ע ה
, קדשי קדשים' הב. היא מלכות, ש סתם"קד' הא: מיני קדושים' הם ב.  מלכות–ת "זא.  בינה–י "מ ו

 ).ג' ב סי" שאור יקר(והיא בינה 
 ).מ"מ( ונכנסים במלכות ובונים אותה ומחזירים אותה פנים בפנים ,א"י דאימא מז"שננסרים נה' פי ז
 ).מ"מ(בכח התורה ומצות שקיבלו במדבר על ידם עושים תיקון זה למלכות '  פי ח
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 היוו מים של נטלה עושים היו ראשוניםה
 ,בלילה שמתעוררים ובזמן ,לפניהם נותנים
 בתורה ועוסקים ועומדים ,ידיהם רוחצים

 התרנגולוכאשר  .קריאתה על ומברכים
 הקדוש ואז ,ממש הלילה חצות אז ,קורא
 .עדן בגן הצדיקים עם נמצא הוא ברוך
 וכך .המותוור לברך בידים טמאות ומזואס
 רוחו ,ישן אדם שבן שבשעה בגלל. שעה כל

 ,ממנו פורחת שרוחו ובשעה ,ממנו פורחת
 ושורה על ידיו מוכנהרוח טומאה 

 ללא בהם לברך ואסור ,אותם תומטמא
   .נטילה

 כשאיננו ביום הרי ,כך אם ,תאמר ואם
 עליו שורה ולא ממנו פורחת לא ורוחו ישן

 לא הכסא לבית וכשנכנס ,רוח טומאה
 עד אחד דבר אפילו בתורה יקרא ולא יברך

 שהם בגלל תאמר ואם .ידיו שירחץ
 ,התלכלכו במה ,הוא כך לא ,כלכיםומל

 ולא משגיחים שלא העולם לבני אוי אלא
 מה על יודעים ולא ,רבונם כבודב יודעים

 כסא בית בכל אחד רוח יש .העולם עומד
 לכלוך מאותו ונהנה שורה ששם ,שבעולם

מיד שורה על אותן אצבעות ידי ו ,פתוניוט
  .אדםה

 äéøàîì àëøáì äéì úéà àøôöá íéà÷ ùð
 éãáò ååä éëä êøáî êéä éåðéò ç÷ôã àúòùá

àééîã àìèð éàîã÷ éãéñçà ååä >éáäé <)éáúé( 
ã àðîæáå åäééî÷àøòúé åäééãé ïçñà àéìéìá 

 äúàéø÷ ìò éëøáîå àúééøåàá ïàòìå éîéé÷å
ìéì úåâìô ïéãë éø÷ àìåâðøú ïéãëå ùîî àé

á÷"äáâàé÷éãö íò çëúùà ã ïãòã àúðâá 
úåîäåæîå úåáàåñî ïéãéá àëøáì øéñàå 

ïéëøáîåäàúòù ìë ïëå åàúòùáã ïéâá æ ùð øáã 
 àçøô äéçåøã àúòùáå äéðî àçøô äéçåø íéàð
 áàñîå éåãé ìò àéøùå ïéîæ àáàñî àçåø äéðî

 äìéèð àìá åäá àëøáì øéñàå ïåì  
 àä éëä éà àîéú éàå àìå íéàð àìã àîîéá

 àáàñî àçåø äéìò àéøù àìå äéðî äéçåø çøô
]ãëå[ àø÷é àìå êøáé àì àñëä úéáì ìàò 

 éàå éåãé éçñéã ãò àãç äìî åìéôà äøåúá
 äîá àåä éëä åàì ïåðéà íéëìëåìîã ïéâá àîéú

]åëìëìúà) [åëìëìúé( àìã àîìò éðáì éåå àìà 
é àìå ïåäéøàîã àø÷éá ïéòãé àìå ïéçéâùî éòã

 àîéé÷ äî ìò)á(àãç àçåø àîìòç ìëá úéà 
 àåääî éðäúàå ïîú àéøùã àîìòã àñëä úéá

àôåðèå àëåìëìè ïòáöà ïåðéà ìò éøù ãéîå 
ùð øáã éåãéã:  

 ששמח מי כל ,ואמר שמעון רבי פתח
 לקדוש חלק נותן ולא המועדים באותם

אותו  שונא שטןה, אותו רע עין ,הוא ברוך
 צרות וכמה ,העולםמ ומסלקו עליו ומקטרג

 הוא ברוך הקדוש חלק .לו מסובב צרות על
, שיכול לעשות כפי ענייםאת ה לשמח הוא

 בא אלו בימים הוא ברוך שהקדוש בגלל
 ונכנס ,שלו שבוריםה ליםֵכּ אותם לראות

 ïåðéàá éãçã ïàî ìë øîàå ïåòîù éáø çúô
àéãòåîéìåç áäé àìå á÷ì äé÷" ïéò òø àåää ä

 äéì ÷éìñå äéì âøè÷î à÷å åúåà àðåù ïèù
 äé÷ìåç äéì ááñî å÷ò ìò å÷ò äîëå àîìòî

á÷ã" ãáòîì ìéëéã äî íåôë éðëñîì éãçîì ä
á÷ã ïéâá" ïåðéàì éîçîì éúà ïéìà àééîåéá ä

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ש שנוטל ידיו ממנו נקרא הכלי נטלא "כלי של מים וע א
 ).הערת הזוהר(ב "ס ע ב
 ).מ"מ(פרצוף יעקב  ג
 ).מ"מ(ן "והצדיקים עולים בה בסוד מ, אה הוא בחצותשזווג יעקב ול, פרצוף לאה ד
 ).מ"מ(שאר ברכות חוץ מברכת התורה  ה
  ).א"ד(ע "י והפוסקים כתבו שמותר וצ"נראה מכאן שאסור לברך בלי נ ו
 ).א"ד(ב "ד ע"ב וישב קפ"ט ע"ב וישלח קס"ע] ק" דפ- נג [ג "בראשית כ ז
 ).מ"מ(הקליפה היונקת מאותם השמרים  ח
שם יסוד , נקודת היסוד, שם יסוד אימא, נקודין כי נקודת הטבור' ג',  הארת המוחין פרק השער' עי ט
דקליפה ולכך ' שם יסוד דנוק, שמשם יוצאים השמרים לחיצונים בסוד צא תאמר לו, ונקודת האחור', דנוק

 ).מ"מ(היו עובדים לפעור כדי לינק מהקליפה זו 
  ).א"ד(ב ” עח"ביתרו פ' כ בשבת ע"מועדיא דייקא משא י
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 ובוכה ,חלשֹמ להם שאין ורואה ,עליהם
. העולם את להחריב למעלה עולהו ,עליהם
 רבונו ,ומריםוא לפניו הישיבה בני באים

 יתגלגלו ,נקראת וחנון רחום ,של עולם
 לא העולם וכי ,להם אמר .בניך על רחמיך

 אמרתי" שכתוב ,חסד על אלא עשיתיהו
 .זה על יםיק והעולם ,"יבנה חסד עולם

 רבונו ,העליונים המלאכים לפניו אומרים
 ויכול ושתה שאכל פלוני הרי ,של עולם

 להם נתן ולא העניים עם חסד לעשות
 ורודף ,רשות ומבקש מקטרג אותו בא .דבר
 גדול בעולם לנו מי. איש אותו אחר

 ביום .הבריות לכל חסד שעשה מאברהם
 ויגמל הילד ויגדל", כתוב מה משתה שעשה

 את הגמל ביום גדול משתה אברהם ויעש
 לכל וקרא משתה אברהם עשה ,"יצחק
 בכל ,ולמדנו .סעודה לאותה הדור גדולי

 ,ורואה הולך מקטרג אותו שמחה סעודת
 ,לעניים חסד קדיםה אדם אותו אם

 מאותו נפרד מקטרג אותו ,בבית והעניים
 לשם נכנס ,לא ואם .שם נכנס ולא בית

 ובלי עניים בלי שמחה של ערבוביה ורואה
 למעלה עולה ,לעניים שהקדים חסד

  .עליו ומקטרג

 àìã éîçå åäééìò ìàòå äéìéã ïéøéáú ïéðàî
ìúéààìéòì ÷éìñ åäééìò éëáå éãçîì ïåäì  

àîìò àáøçìá éøîàå äéî÷ àúáéúî éðá ïàúà 
 ïåìâìâúé úàéø÷úà ïåðçå íåçø àîìò ïåáø
 äéì úéãáò àì àîìò éëå ïåì øîà êðá ìò êîçø

ñç ìò àìà" áéúëã ã)â èô íéìäú ( éúøîà
 éøîà àîéé÷ àã ìò àîìòå äðáé ãñç íìåò

àîìò ïåáø éàìò éëàìî äéî÷â àéðìô àä 
áéè ãáòîì ìéëéå éåøå ìéëàã àìå éðëñî íò å

 åùø òáúå àâøè÷î àåää éúà éãéî ïåì áéäé
 àîìòá ïì ïàî ùð øá àåääã äéøúáà óãøå
 àîåéá ïééøá ìëì åáéè ãáòã íäøáàî ìåãâ

 áéúë äî àéúùî ãáòã)ç àë úéùàøá ( ìãâéå
 íåéá ìåãâ äúùî íäøáà ùòéå ìîâéå ãìéä
 ìëì àø÷å àééúùî íäøáà ãáò ÷çöé úà ìîâä

äì àøã éáøáø ìëá ïðéðúå àúãåòñ àéä
 éà éîçå ìéæà àâøè÷î àåää äåãçã àúãåòñ

ùð øá àåääã éðëñîå éðëñîì åáéè íéã÷à 
 àúéá àåääî ùøôúà àâøè÷î àåää àúéáá

 åàì éàå ïîú ìàò àìå]ìàò) [ìò( éîçå ïîú 
 åáéè àìáå éðëñî àìá äåãçã àéáåáøò

äéìò àâøè÷îå àìéòì ÷éìñ éðëñîì íéã÷àã:  
 ,הדור גדולי את שהזמין ןכיו, אברהם

 ,עני דוגמתכ הפתח על ועמד המקטרג ירד
 היה אברהם .בו שישגיח מי היה ולא

 הַרֹשַ ,והגדולים המלכים אותם את משמש
 מאמינים היו שלא ,לםולכ בנים היניקה

 והביאו ,הוא אסופי ,אמרו אלא ,כשהולידה
 בניהם את הביאו לכן ,השוק מן אותו
 אותם היניקהו שרה אותם ונטלה ,עמם

  מלל מי" שכתוב זהו .לפניהם

 úçð àøã éáøáøì ïéîæã ïåéë íäøáà
ðëñîã àðååâë àçúô ìò í÷å àâøè÷îé äåä àìå 

 ïåðéàì ùîùî äåä íäøáà äéá çâùàã ïàî
>ïéëìî <)ïéëàìî( ïéðá ú÷éðåà äøù ïéáøáøå 

 åäìëì>ã< úãéìåà éäéà ãë ïéðîéäî ååä àì
à à÷åù ïîå àåä éôåñà åøîà àìà äéì åàéúéé

 äøù ïåì úìèðå åäééãäá åäééðá ïééúà êë ïéâá
ää åäééî÷ ïåì ú÷éðåàå" ã)æ íù (ììî éî  

  àé/à  
 בנים ,"שרה בנים היניקה לאברהם

 אמרה ,הפתח על ההוא והמקטרג .ודאי
 עלה מיד, "אלהים לי עשה קוצח] "שרה[

 הוא ברוך הקדוש לפני ההוא המקטרג
 אמרת האת , רבונו של עולם,לו ואמר

 ולא סעודה עשה ]ואברהם[, אוהבי אברהם

 àåääå éàãå íéðá äøù íéðá ä÷éðä íäøáàì
éäìà éì äùò ÷åçö äøîà àçúô ìò àâøè÷î" í

á÷ éî÷ àâøè÷î àåää ÷éìñ ãéî" äéì øîàå ä
 éáäåà íäøáà úøîà úà àîìò ïåáø) äéòùé

ç àî( ì áäé àìå àúãåòñ ãáòéä åàìå éãéî 

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו"וצ" אית"בדפוס וילנא איתא  א
 ).א"נ(היינו נשמות הצדיקים  ב
 ).א"נ(ם ”א. 'ל כמו האיש אחד יחטא וכו"ר ג
  ).א"נ(ח "דברים צריך לעשות לשלוח לעניים צנועים וגם להיות עניים על שולחנו ז' היינו ב ד
 .ע מקורו"וצ, בדפוס וילנא איתא לך ה
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 לפניך הקריב ולא ,לעניים ולא דבר יל נתן
 שצחקת שרה אמרה ועוד .אחת יונהאפילו 

 בעולם מי ,הוא ברוך הקדוש לו אמר .בה
 אותה כל שבלבל עד משם זז ולא ,כאברהם

 את להקריב הוא ברוך הקדוש וצוה ,שמחה
 צער על שתמות שרה על ונגזר ,קרבן יצחק
 דבר נתן שלא גרם הצער אותו כל .בנה

  .לעניים

áéø÷ àìå éðëñîì åúå ãç äðåé åìéôà êîã÷ 
á÷ äéì øîà äá úëééçã äøù úøîà" ïàî ä

 ìë ìáìáã ãò ïîúî ææ àìå íäøáàë àîìòá
á÷ ãé÷ôå äåãç àéää" àðáø÷ ÷çöéì áø÷îì ä

 ìë äøáã àøòö ìò úåîúã äøù ìò øæâúàå
éðëñîì éãéî áéäé àìã íéøâ àøòö àåää:  

 שכתוב מהו ,ואמר שמעון רבי פתח
 אל ויתפלל הקיר אל ופני חזקיהו ויסב"
 של החזק הכח הוא כמה ראהו בא ,"'ה

 מי שכל .הכל על עליון הוא וכמה התורה
 מעליונים פוחד לא בתורה עוסקש

 של רעים מחלאים פוחד ולא ,ותחתונים
 ,החיים בעץ אחוז שהוא משום ,העולם
 מלמדת התורה שהרי. יום בכל ממנו ולומד
 עצה אותו תלמדמ ,אמת בדרך ללכת אדם
 אותה את לבטל רבונו לפני ישוב איך

 תתבטל שלא עליו נגזר אםאפילו ש .הגזרה
 ,ממנו ומסתלקת מתבטלת מיד ,הזו הגזרה

לכן ו .הזה בעולם האדם על שורה ולא
 ,ולילות ימים בתורה עסוקל האדם צריך
 בו והגית" שכתוב זהו .ממנה יסור ולא

 נפרד או התורה מן סר ואם ,"ולילה יומם
  .החיים מעץ נפרד כאלו ,ממנה

 ïåòîù éáø çúô]øîàå[ áéúëã éàî ) äéòùé
á çì ( ìà ììôúéå øé÷ä ìà åéðô åäé÷æç áñéå

åäé"éæç àú äà àôé÷ú àìéç àåä äîë 
àúééøåàãá ïàî ìëã àìë ìò äàìò àåä äîëå 

òî ìéçã àì àúééøåàá ìãúùàãééàìâ 
éàúúîåã ïéâá àîìòã ïéùéá ïéòøîî ìéçã àìå 

ìéàá ãéçà åäéàãééçã àðä ìëá äéðéî óéìé 
àîåéå çøàá ìæéîì ùð øáì óéìåú àúééøåà àäã 

èåù÷æ àèéò äéì óéìåúç äéøàî éî÷ áåúé êéä 
 àìã äéìò øæâúà åìéôàã äøæâ àéää àìèáì

à äéðî ÷ìúñàå ìèáúà ãéî äøæâ éàä ìèáú
 êë ïéâáå àîìò éàäá ùð øáã äéìò àéøù àìå

îé àúééøåàá àìãúùàì ùð øáì äéì éòáàîè 
éìéìåéää äðéî éãòúé àìå " ã)ç à òùåäé ( úéâäå

äìéìå íîåé åáàéàúééøåàã äðéî éãòúà éàå áé åà 
äðéî ùøôúàâéééçã àðìéàî ùøôúà åìàë :  

                                                           

 .א"וכן הוא בזוהר ואתחנן רס ע א
שנוטלת הגבורות עלאה ,  המלכותתורה שבעל פה מצד, חילא תקיפא, כפול לשון ירמוז לשתי תורות ב

 ).א"ג רס ע"ו ח"הגהות רח(ת הנוטה כלפי חסדים הנקרא עלאה על כלא "ת' תורה שבכתב בחי, על כלא

 ).מ"מ(מקטרגים עליונים  ג
 ).מ"מ( האומות ד
 ).מ"מ(עץ החיים ' ת הנק"נקרא בעל תורה שהוא ת ה
 ).מ"מ(כי הוא מחדש לו מוחין הנקרא חיי המלך  ו
  ).מ"מ(ת נקרא אמת "ת כי ה ז
 ).א"ד(מלמדו עצה טובה  ח
 ).מ"מ(ת "ת ט
 ).מ"מ(מלכות  י

אבל עדיין יש לו , יש למי שמבטל עליו הגזרה עכשיו, הגנות שהתורה מגינה' כפל לשון לרמוז לג יא
, שמסתלקת גזרתו מכל וכל', בחינה ב". אפילו אתגזר עליה אתבטל"לנגד זה אמר , י יסורין"למרק ע

יש לו פחד ממנו עד שיתנו לו , שכל זמן שלא פייס למקטרג', בחינה ג". ואסתלק מניה"ה אמר ולעומת ז
 ).מ"מ(אלא על אחר " ולא שרייא עלוי"תרומתו לנגד זה אמר 

 ).מ"מ(סר לגמרי מהתורה  יב
 ).מ"מ(זמן מה  יג
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 עולה כשהוא ,לאדם עצהבא וראה 
 את עליו לקבל צריך ,מטתו על בלילה

 ולהקדים ,שלם בלב שלמעלה המלכות
 ולנצ ומיד ,נפשו פקדון את לפניו רולמס
 הרוחות ומכל הרעות המחלות מכל

 קם ,קרוובב .עליו שולטים ולא ,הרעות
 ,לביתו ולהכנס ,לרבונו לברך צריך ,ממטתו

 ואחר ,רבה ביראה היכלו לפני ולהשתחוות
 מאותם עצה ויקח .תפלתו יתפלל כך

 בובר ואני" שכתוב ,הקדושים האבות
 קדשך היכל אל אשתחוה ביתך אבוא חסדך

אדם צריך שלא ש ,והפרש כך". ביראתך
 נמלך אם אלא הכנסת לבית להכנס

 משום ,ויעקב יצחק באברהם תחילהב
 .הוא ברוך הקדוש לפני התפלה תקנו שהם

 "ביתך אבוא חסדך בובר ואני" שכתוב זהו
 זה "קדשך היכל אל אשתחוה" ,אברהם זה

 להכלילם וצריך .יעקב זה "ביראתך" ,יצחק
 תפללוי הכנסת לבית יכנס כך ואחר ,בראש

 אתה עבדי לי ויאמר" כתוב אז .תפלתו
  ".אתפאר בך אשר ישראל

 àéìéìá ÷éìñ åäéà ãë ùð øáì àèéò éæç àú
àúåëìî äéìò àìá÷ì éòá äéñøò ìòà àìéòìã 

 àðåã÷ô äéî÷ øñîîì àîã÷àìå íéìù àáìá
äéùôðãá ìëîå ïéùéá ïéòøî ìëî áéæúùà ãéîå 

äéìò ïéèìù àìå ïéùéá ïéçåøâ í÷ àøôöáå 
øòî äéúéáì ìòéîìå äéøàîì àëøáì éòá äéñ

àéâñ åìéçãá äéìëéä éî÷ ãâñîìåã ïë øúáå 
 ïéùéã÷ ïäáà ïåðéàî àèéò áñéå äéúåìö éìöé

 áéúëã)ç ä íéìäú ( àáà êãñç áåøá éðàå
 éëä êúàøéá êùã÷ ìëéä ìà äåçúùà êúéá
 éáì àìòàì ùð øáì äéì éòáì àì äåî÷åà

øáàá àúéîã÷á êéìîà éà àìà àúùéðë íä
 ÷çöé)á÷òéå( éî÷ì àúåìö åðé÷ú ïåðéàã ïéâá 

á÷"ää ä" àã êúéá àáà êãñç áåøá éðàå ã
 êùã÷ ìëéä ìà äåçúùà íäøáà> ÷çöé àã

á÷òé àã êúàøéá <)÷çöé àã êúàøéá(ä éòáå 
 àúùéðë éáì ìåòéé ïë øúáå àùéøá ïåì àììëàì

 áéúë ïéãë äéúåìö éìöéå)â èî äéòùé ( éì øîàéå
àøùé äúà éãáòøàôúà êá øùà ì:  

 רחומאי רבי לפני מצוי היה פינחס רבי
 ימים וקשיש גדול ואדם ,נרתיכ ים בחוף
 לרבי אמר .מלראות פסקו ועיניו ,היה

 חברנו ליוחאייש ש שמעתי ודאי ,פינחס
 באור והסתכלתי ,טובה אבן מרגלית

 השמש @אורב שיוצא ההיא המרגלית
 ואותו ,העולם כל את והאירה ,מנרתיקה

 כל את והאיר לארץ השמים מן עמד רהאו
 על וישב הימים עתיק שישב עד ,העולם

éàîåçø éáøã äéî÷ çéëù äåä ñçðéô éáøå 
øñåðâã àîé óéëáæïéîåéã àùéù÷å áø ùð øáå ç 

 å÷ìúñà éåðéòå äåäî ñçðéô éáøì øîà éîçîì
 úéìâøî äéì úéà àðøáç éàçåéã àðòîù éàãå

àáè ïáàèúéìëúñàå é úéìâøî àéääã àøåäðá 
 à÷ôðáåøéäðàé ìë àøäðå ä÷úøðî àùîùã 

àòøàì àéîùî íéà÷ àøåäð àåääå àîìòáé 

                                                           

 ).מ"מ(ש על המטה "י ק"ע א
שיש חשש שלא יקטרגו עליו ,  קודם שיישן,בפסוק בידך אפקיד רוחי). הערת הזוהר(ב "ט ע"בראשית י ב

 ).מ"מ(ו "ל הרח"עכ, ו"ה מועל בו ח"אין הקב, בפקדון, אבל עכשיו, מחמת עונותיו ולא תשוב נפשו אליו

ד סקילה "מיתות ב' י ויכוין בד"ולכן צריך לכוין במלת אחד בשם יאהדונה: ש דרוש ה"כ ק"שעה' עי ג
 . כי עליך הורגנו כל היוםס הכתוב" וז,ד שידעת"שריפה הרג וחנק ע

 ).מ"מ( אלהים נהלך בהרגשה ופחד בכניסתו לבית הכנסת אומר בבית, כתב הרב בספר הכוונות ד
' ודוק וכ' ל ובעא עוד וכו"ז צ"ל שיכלול מדת אברהם ויצחק ביעקב שממזגם וזהו בכפיפת ראשו ולפ"ר ה

  ).א"נ(ם "א. ל מקודם"שצ'  בפיה שמכאן נראה"זה כשנכנס בב' פ' ח כי טעות הוא בידינו לו"הז
 ).ד' ב סי"אור יקר ש(מבעלי ספר הבהיר ' הוא א ו
  ).א"ד(בשפת ים כנרת  ז
  ).א"ד(זקן ושבע ימים  ח
 ).ד' ב סי"אור יקר ש(בן תלמיד חכם  ט
 ).ד' ב סי"אור יקר ש(י שיצא מהמערה "השיג מעלת רשב, עתה ראית שכל י

 .ע מקורו"וצ, "כנהירו"בדפוס וילנא איתא  יא
  ).וכן הוא באור יקר, א"נ(' איר למת ומ"י נעשה היחוד ת"י הרשב"שע' פי יב
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 הכל כלל ההוא והאור .כראוי הכסא
 דק אור יצא בביתך שנכלל ומהאור ,בביתך
 .העולם כל את והאיר החוצה ויצא ,וקטן
 המרגלית אחר לך ,צא בני צא .חלקך אשרי
 שהרי ,העולם כל את שמאירה ההיא

 ועמד מלפניו יצא. הםל עומדת השעה
 .עמו גברים ושני ,ההיא ניהולא להכנס

 על וטסות באות שהיו ריםופיצ שתי ראה
 ציפורים ,ואמר קול להם ריםֵה .הים

 הראיתם ,הים על טסות םשאת ,ציפורים
 .מעט השתהה ,יוחאי בר ששם המקום את

 .אותי והשיבו לכו , ציפורים ציפורים,אמר
 עד ,להן והלכו ,לים נכנסו והלכו פרחו
 ובפי ,באות ציפורים אותן הנה ,שיצא

 בתוכה וכתוב ,אחת האחת מהן פתק
 ורבי המערה מן יצא יוחאי בר שהנה
 נהומש אותו ומצא ,אליו הלך .בנו אלעזר
  בכה .דיםוחל מלא וגופו

éñøë ìò áéúéå ïéîåé ÷éúòéàá úåàé à÷ãë 
úéáá àìë ìéìë àøåäð àåääåêâ àøåäðîå 

øéòæå ÷é÷ã åøéäð ÷ôð êúéáá ìéìëúàãã ÷éôðå 
øáìä ÷åô éøá ÷åô ê÷ìåç äàëæ àîìò ìë øéäðå 

 àäã àîìò øéäðã úéìâøî àéääã äéøúáà ìéæ
ì àîéé÷ àúòùïå ÷ôð ]î[ ìòéîì íéà÷å äéî÷

àáøà àéääáæ ïéøú àîç äéãäá ïéøáåâ ïéøúå 
 àì÷ ïåì àîø àîé ìò ïéñèå ïééúà ååäã ïéøôö

å ïåúéîç àîé ìò ïéñàè ïåúàã ïéøôö ïéøôö øîà
éàçåé øáã êåãçøîà àúøåô éäúùà ïîú )é( 

æàå åçøô éì åáéúàå åìéæ ïéøôö ïéøôöé åìàò åì
 ïééúà ïéøôö ïåðéà àä ÷ôðã ãò ïåäì éìæàå àîéá
 äååâá áéúëå àãç à÷úô åäééðî àãçã àîåôáå
 øæòìà éáøå àúøòî ïî ÷ôð éàçåé øá àäã

äéøáè ìæà  äéôåâå àéðùî äéì çëùàå äéáâì
ïéãåìç àéìîéäëá   

  àé/á  
 ,אמר .בכך שראיתיך ויא ,ואמר עמו
 שאלמלא ,י שראית אותי בכךחלק אשרי

  .בכך הייתי לא בכך אותילא ראית 

úéîçã éåå øîàå äéãäá>êé< äàëæ øîà êëá 
 àì àìîìàã êëá éì úéîçã é÷ìåç]úéîçéì  [

úéîçêëá àðéåä àì êëá ààé:  
 ,ואמר התורה במצוות שמעון רבי פתח
 הוא ברוך הקדוש שנתן התורה מצוות

. כלל בדרך בתורה כתובות כולן ,לישראל
 המצוה זוהי ,"אלהים ברא בראשית"

 יראת זו מצוה ונקראת ,הכל של הראשונה

 øîàå àúééøåà éãå÷ôá ïåòîù éáø çúô
á÷ áäéã àúééøåà éãå÷ô" åäìë ìàøùéì ä

àúééøåàá àøá úéùàøá éáéúë ììë çøàá 
éäìà í)à à úéùàøá ( àãå÷ô àéä àãä

àîã÷"äáéúàøé àã àãå÷ô éø÷àå àìëã åäé " ä

                                                                                                                                                                                     

  ).וכן הוא באור יקר, א"נ(ששה ספירותיו יודעי בינה ' פי א
הם שמות אלהים שמתחילים , יתיב על כרסייא דשביבין לאכפייא לון, כ באדרא"ל על מש"האריז' פי ב

א כאן שבכח "וז. ל"הוא יושב עליהם לכפותם עכ, כן לפעמים' א הנק"ועתיק יומין שהוא א, מאבא ולמטה
י תורתו היו נכפים כל הדינים "שע, א על כרסייא שהוא שמות אלהים לכפותם"ישב א, י"תורת הרשב
 ). מ"מ(ומתמתקים 

 ).אור יקר(שלא נשא אשר אחרת " כולא"ואמר , פנחס' י חתנו של ר"שהיה הרשב ג
שמעון היה ' ילו כשמת רשאפ, כדוכח בתלמודא' בן ז, והיה צעיר לימים, פנחס' אלעזר בן בתו של ר' ר ד

 ).אור יקר(אלעזר בחור ' ר
 ).אור יקר(יוסי בן לקוניא ' שנשא בתו של ר ה
 .וע מקור"וצ" לך"בדפוס וילנא איתא  ו
  ).א"ד(באותה ספינה  ז
 ).אור יקר(או שמא הכיר בהם שלא היו ממש צפרין , לשר שלהם דבר ח
ימה ב דא”בלק דף ע' ופ* שמעון' פנחס חתניה דר' ג שם אמר דר"שבת פרק במה מדליקין דף ל' במס ט

ל שמע בחתניה נפק לאפיה "שם צ). * א"ד(ב "ב ובפנחס רמ ע"פנחס ובנשא קמד ע' אלעזר ברתיה דר' דר
  ).א"נ(ב "פ הרש"י חתניה דר"כי האמת שרשב

 ).אור יקר(בקעים ונגעים מישיבת המערה שהיה בחול  י
 ).אור יקר(בהמעלה גדולה כזו ). הערת הזוהר(בסוף הספר מה שחסר כאן ' עי יא
 .ג"ז יח ע"א בתיקו"בהגר' ועי. זוהר הרקיע' עי יב
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 ראשית" שכתוב ,ראשית שנקראת ,'ה
 ".דעת ראשית 'ה יראת" ,"'ה יראת חכמה
 השער וזה ,ראשית נקרא זה שדבר משום
 הזו המצוה ועל ,האמונה לתוך להכנס

 לשלשה נפרדת היראה. העולם כלמתקיים 
 ,כראוי קריע בהם אין מהם שנים ,צדדים
 שירא אדם יש .יראה של קריע ואחד

 ולא בניו שיחיו כדי הוא ברוך מהקדוש
 של או גופו של נשומע שירא או ,ימותו
 נמצאת .תמיד ממנו ירא כן ועל ,ממונו
 לא הוא ברוך הקדוש מן ירא שהוא היראה

 מן שפוחד אדם יש .קרילע אותה שם
 מעונש שפוחד משום הוא ברוך הקדוש

 אלה שני .הגיהנםמעונש ו העולם אותו
 היראה. יראהה שלושורש  קריע אינם
 משום מרבונו יירא שאדם ,קריע שהיא
 כל של רשווש קריע ,לטווש גדול שהוא

 כמו ,יםחשוב אְכ לפניו והכל ,העולמות
 ,חשובים אְכ הארץ ירייד וכל" שנאמר
 שנקרא המקום באותו רצונו את ולשים

  .יראה)ב(

 áéúëã úéùàø éø÷àã)é àé÷ íéìäú (úéùàøà 
åäé úàøé äîëç" ä)æ à éìùî (åäé úàøé" ä

àã äìîã ïéâá úòã úéùàøá àãå éø÷à úéùàø 
 àã àãå÷ô ìòå àúåðîéäî åâ àìòàì àòøú éäéà

 íéé÷úà]àîìò ìë[â ïéøèñ úìúì ùøôúà äàøé 
úåàé à÷ãë àø÷ò åäá úéì åäééðî ïéøúã ãçå 

à äàøéã àø÷òá÷î ìéçãã ùð øá úé"ïéâá ää 
 àùðåòî ìéçã åà ïåúåîé àìå éäåðá ïåçééã
 øéãú äéì ìéçã àã ìòå äéðåîîã åà äéôåâã

ìéçã åäéàã äàøé çëúùàåá÷ì " ä]àì[ éåù 
á÷ ïî ìéçãã ùð øá úéà àø÷òì" ìéçãã ïéâá ä

íðäéâã àùðåòå àîìò àåääã àùðåòîå ïéøú 
ã àùøùå ïåðéà äàøéã àø÷éò åàì ïéìà äéìé

àøé" ïéâá äéøàîì ùð øá ìçãîì àø÷ò éäéàã ä
èéìùå áø åäéàãæàùøùå àø÷ò ç ïéîìò ìëã 

äéî÷ àìëåè àìë ]éáéùç[îë à øîúàã ) ìàéðã
áì ã (ïéáéùç àìë àòøà éøééã ìëåé äàåùìå 

äéúåòøàé éø÷àã øúà àåääá >á<äàøéáé:  

 ,אומר אוי אם ,ואמר שמעון רבי בכה
 ידעו ,אומר אם .אומר לא אם ואוי

éà éà éåå øîàå ïåòîù éáø äëá àì éà éåå àî
ïåòãðé àîéà éà àîéàâé ïåçìôé êéä ïéáééç 

                                                                                                                                                                                     

 ).ק"דפ(ב "יא ע א
 ).יהל אור(כמו שמפרש והולך ' זה השער לה, ל מלכות"ר, ל מדת היראה"ר ב
וידוע שבשיל זה המדה נברא , ז קיימים"וע, ברא שמים וארץ, בשביל היראה, ש בראשית ברא"וז ג

 .)יהל אור(סוף מעשה במחשבה ותחלת המחשבה , העולם
בשביל ', ב". 'בגין דייחון כו"כמו שמפרש והולך , בשביל עונש עולם הזה' א, ל שנים שאינן עקרים"ר ד

 ).יהל אור" ('בגין דדחיל כו"כמו שמפרש והולך , עונש עולם הבא
  ).א"ד(ט "תקונים ע ה
 ).יהל אור(רק שמפרש שהוא עונש עולם הבא שהוא יראה השנית , הכל דבר אחד ו
שהיא כוללתם כידוע בהרבה מקומות רבו , רגלי המרכבה' חשיב כל ד, ער לכל מהימנותאלפי שהיא ש ז

א היכלא "בפרשת פקודי דף רנא ע' ועי, ושליט מצד הגבורה', כו' גדול ה, והן רב מצד החסד, מלספור
 ).יהל אור(רביעא 

 ).יהל אור(לכן נקרא בשם העצם , כידוע שהוא עקרא ושרשו דאילנא, ת"מצד הת ח
ואלו , ומלכותו בכל משלה, שכל הדרים ברשותה" וכל דיירי ארעא"ולפיכך אמר , נגד המלכות עצמה ט

 ).יהל אור(נ "א וזו"פרצופים או' שהם כוללים ד, אותיות' הם ד' ד
  ).א"נ(יראה ' כ לכוין במצוה שעושה שתהיה מרכבה למקום הנק"בא לומר שצריך ג י

 ).יהל אור(א "א', נגד קוצו של י יא
אם אין יראה אין חכמה אם אין , ל"ז) יעקב ולאה פרק יד(ש "פת' ועי. אריכות בעניין זה ביהל אור' יע יב

 ,ב"ז ובעוה"יראה חיצונית מצד פחד העונש בעוה'  א,מיני יראות'  שהכוונה בזה שיש ב,חכמה אין יראה
 קודם להשגת אונש הו והנה יראת הע,הר בהקדמת בראשיתוש בז" כמ,'מצד הכרת גבורתו וגדולתו ית' והב

 ומצד יראה זו בא האדם לידי חכמה שילמוד תורה וממנה ישיג החכמה של יוצר בראשית ,החכמה עליונה
  . ומשם יבוא לידי יראה העליונה,וגודל רוממותו

אמרן או לא ) ב"ב פט ע"ב(ש "ולבסוף אמר כמ, דלא לעבדון מאימה ומיראה) ב"מגילה כה ע(ש "כמ יג
 ).יהל אור('  ישרים כופ כי"ומה' אמרן כו
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 לא אם ,רבונם את יעבדו איך הרשעים
 .הזה הדבר אתהחברים  יאבדו אומר

מתחיל  ,קדושה יראה ששורה במקום
 ומכה שמלקה רעה יראה מלמטה

 את להלקות הרצועה והיא ,ומקטרגת
 המלקות נשוע בגלל שפוחד ומי ,הרשעים
 עליו שורה לא ,שנתבאר כמו והקטרוג

 ,ייםלח 'ה יראת שנקראת 'ה יראת אותה
 ,ההיא הרעה היראה ,עליו שורה מי אלא

 יראה ,ההיא הרצועה עליו ששורה ונמצא
 שנקרא המקוםלכן ו. 'ה יראת ולא רעה

 נכללת כן ועל ,דעת ראשית נקרא 'ה יראת
 לכל והיסוד קריהע וזה ,הזו המצוה כאן

   .התורה של המצוות שאר
 לא .הכל שומר ,היראה ששומר מי
 .התורה צוותמ את שומר לא ,יראה שומר
 כתובלכן ו .הכל של השער זה שהרי

 את אלהים ברא" ,יראה שהיא ,"בראשית"
 ,זה על שעובר שמי ,"הארץ ואת השמים

 מי של נשוווע ,התורה מצוות על עובר
 מלקה הזו הרעה הרצועה ,זה על שעובר

   .אותו
 וחושך ובהו תהו היתה והארץ"והיינו 

 אלו הנה ,"אלהים ורוח תהום פני על
. הרשעים את בהם להעניש נשיםוע בעהאר

 חבל" ,"תהו קו" שכתוב ,חנק זה "תהו"
 קעותוהמש אבנים .סקילה זו "בהו" ".מדה
 .הרשעים את שיענהל הגדול התהום בתוך

 כשמעכם ויהי" שכתוב ,פהישר זו "וחושך"
 באש ערוב וההר", "שךוהח מתוך הקול את
 החזקה האש וזו ,"' וגו חושךהשמים לב עד

 ףולשר מתחילה הרשעים אשיר שעל
 ,סערה רוח ,יףיבס הרג זה "ורוח" .אותם

 ואת" שנאמר כמו ,בו מלהטת חדה חרב
 .רוח ונקראת ,"המתהפכת החרב להט

 ïåäéøàîì] àîéà àì éà]îåãá [>ïåãáàéà< 
àã äìî àééøáç[øúàá  éøù àùéã÷ äàøéãá 

 éäéàå âøè÷îå éçîå é÷ìã äòø äàøé úéà òøìî
àéáééç äà÷ìàì äòåöøâ ùðåò ïéâá ìéçãã ïàîå 

 àéøù àì øîúàã äîë àâåøè÷å àúåé÷ìîã
é àéää äéìòåäé úàø" ä]ã[ éø÷à)âë èé éìùî (

åäé úàøé" àéää äéìò àéøù ïàî àìà íééçì ä
 äòåöø àéää äéìò àéøùã çëúùàå äòø äàøé

åäé úàøé àìå äòø äàøé" øúà êë ïéâáå ä
åäé úàøé éø÷àã" úéùàø ä>úòã< àã ìòå éø÷à 

 ìëì àãåñéå àø÷ò àãå àã àãå÷ô àëä ìéìëúà
 àúééøåàã ïéãå÷ô øàù  

éèðã ïàî äàøé øéèð àì àìë øéèð äàøé ø
 àìëã àòøú àã àäã àúééøåà éãå÷ô øéèð àì

 êë ïéâáå àøá äàøé éäéàã úéùàøá áéúë
éäìà õøàä úàå íéîùä úà í]ã[ïàî] ð" à

ïàîã àùðåòå[ àã ìò øáòã ] ìò øáò>éãå÷ô <
àã àãå÷éô ìò øáòã ïàîã àùðåòå àúééøåàã 

àã[ äòø äòåöø éàä >äéì é÷ìà<ã   
åðééäå éðô ìò êùçå åäáå åäú äúéä õøàäå 

 íéäìà çåøå íåäú)á à úéùàøá ( ïéìà àä
 àã åäú àéáééç ïåäá àùðòàì ïéùðåò òáøà

 áéúëã ÷ðç)àé ãì äéòùé ( åäú å÷)ä á äéøëæ (
 åäá äãî ìáç>äìé÷ñ àã<ïéò÷åùîã ïéðáà ä åâ 

 äôéøù àã êùçå àéáééçã àùðåòì àáø àîåäú
 áéúëã)âë ä íéøáã ( éäéå ìå÷ä úà íëòîùë

 êùçä êåúî)àé ã íù ( áì ãò ùàá øòåá øääå
 êùç íéîùä>ëå'< ìòã àôé÷ú àùà àãå 

 ïåäéùéø]àéáééçã) [áééçãà(ïåì àã÷åàì éøù å 

                                                                                                                                                                                     

 @לבדוק א
  ).א"ד(ג "יש יראה רעה והוא מבואר בתיקונים ריש תקון ל' למטה בקליפו ב
  .שכאשר יש גילוי של מידת המלכות אין יראה רעה, ה ירא שבת"ב ד"ז יג ע"א בתיקו"בהגר' עי ג
 .אריכות ביהל אור' עי ד
 .ד"ח ג ע"מדרש הנעלם בזו' עי ה
כ במקום שהרוח "בירו בביתא דשישא מצי להיות הדר בריא משאשההורג את ח' ל כדאיתא בגמ"ר ו

  ).א"נ(נושב משמע שהרוח ממית 
  ).א"ב פט ע"ה ח"דע(והוא מהפסולת דיסוד דרוח  ז
ל נמצא על האי יראה קאי "ל שהנהו מיתות כתובים אחר יראה ראשית שהוא מלת בראשית כנ"ר ח

  ).א"נ(ם "א. וכדאמרן
שהם תהו ובהו חשך ורוח כתובים אחר מלת בראשית שרמוז בה , ד"ות במית' עונש הנזכר שהם ד' פי ט

 ).מ"מ(יראה 
 .אריכות ביהל אור' עי י
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 .התורה מצוות על עברלמי שהזה  נשוהע
 של הכלל שהיא ,ראשית יראה כתוב ואחר
  .התורה מצוות שאר והלאה מכאן .הכל

 øîà úàã äîë äéá àèäìî àéä àððùî
)ãë â úéùàøá ( úëôäúîä áøçä èäì úàå

ïàîì àùðåò éàä çåø éø÷àåã é éãå÷ô ìò øáò
áéúëå àúééøåàç éäéàã úéùàø äàøé øúáì 

àìëã àììëè ïéãå÷ô øàù äàìäìå ïàëî 
àúééøåàãé:  

 יראה תשמצו מצוה זוהי :שניה מצוה
 ,לעולמים ממנה יוצאת ולא בה הנאחז

 אהבה רבונו את יאהב שאדם .הוהיא אהב
 אהבה זו ,מהישל אהבה היא ומה .מהישל

 ,"תמים והיה לפני התהלך" שכתוב ,רבה
 אלהים ויאמר" שכתוב וזהו .באהבה שלם

 אהבה שנקראת ,מהישל אהבה זו ,"אור יהי
 את יאהב שאדם המצוה היא וכאן .רבה

  . כראוי רבונו
 אהבה ,יִבַאשמעתי ְב ,אלעזר רבי אמר

 רבי לפני בני רואמ ,לו אמר .בשלמות
 אמר .הזו בדרגה עומד הוא שהרי ,פינחס

 מהישל אהבה היינו רבה אהבה ,אלעזר רבי
 נכללת אין ואם ,צדדים שני של מותיבשל
  אינה ,צדדים בשני

 àãå÷ôã àãå÷ô éäéà àã àðééðú àãå÷ô
äá úãçàúà äàøéãà ïéîìòì äðéî à÷ôð àìå 

áäà éäéàå" åîéçø äéøàîì ùð øá íçøîì ä
íéìùáäáø äáäà àã íéìù åîéçø åäéà ïàîå â 

 áéúëã)à æé íù (íéîú äéäå éðôì êìäúä íéìù 
 áéúëã àåä àãå àúåîéçøá)â à úéùàøá (

éäìà øîàéå àúåîéìù åîéçø àã øåà éäé í
äáø äáäà éø÷àãã íçøîì àãå÷ô åäéà àëäå 

 úåàé à÷ãë äéøàîì ùð øá  
 àðà åîéìùá àúîéçø àáà øæòìà éáø øîà
 éáøã äéî÷ éøá àîéà äéì øîà äéá àðòîù

à íéà÷ àâøã éàäá åäéà àäã ñçðéô" øæòìà ø
äà åîéìùá àúîéìù äáäà åðééä äáø äá

åàì ïéøèñ ïéøúá ìéìëúà àì éàå ïéøèñ ïéøúã  
  áé/à  

 ,זה למדנו ועל. מותיבשל כראוי אהבה
 אהבת ,האהבה מתפרשתלשני צדדים 

 אותו שאוהב מי יש .הוא ברוך הקדוש
 בנים ,ימים אריכות ,שרוע לו שיש מתוך
 קנותומת דרכיו ,שונאיו על שולט ,סביבו

 יתהפך לזה ואם .אותו אוהב כך ומתוך ,לו
 דין של גלגול הוא ברוך הקדוש עליו ויחזיר
 לכן .כלל אותו יאהב ולא אותו ישנא ,קשה

 אהבה. קריע לה שיש אהבה אינה זו אהבה
 בשני שהיה ההוא ,מהישל שנקראת
 דרכו קוןיות .בטוב בין בדין בין הצדדים
 לויאפ ,ששנינו כמו ,רבונו את שאוהב
 אהבה היא זו .ממך נשמתך תא שנוטל

   .צדדים בשני מהישל
 יצא בראשית מעשה של האור כן ועל
 ונכללו ,קשה דין יצא כשנגנז .נגנז כך ואחר

 àã ìòå åîéìùá úåàé à÷ãë äáäà åäéà
 åîéçø äáäà ùøôúà ïéøèñ ïéøúá ïðéðú

á÷ã" äéì úéàã åâî äéì íéçøã ïàî úéà ä
 ìò èéìù äéðøçñ ïéðá ïéîåéã àëøåà àøúåò

å äéì íéçø êë åâîå äéì ïð÷úúî éåçøà éåàðù éà
]àäì) [àì(á÷ äéìò øãäéå àëåôäá àäé " ä

 íçøé àìå äéì àéðù àäé àéù÷ àðéãã àìåâìâ
 äáäà åäéà åàì àã åîéçø êë ïéâáå ììë äéì

àø÷ò äéì úéàãä àåää íéìù éø÷àã åîéçø 
 àðå÷úå åáéèá ïéá àðéãá ïéá ïéøèñ ïéøúá éåäã

íéçøã éåçøàãå åìéôà ïðéðúã äîë äéøàîì äéì 
îùð ìéèð àåä íéìù åîéçø åäéà àã êðéî êú

ïéøèñ ïéøúá éåäãæ   

                                                           

 ).יהל אור(' א ויראה בנוק"ל שאהבה הוא בז"ר א
 ).יהל אור(שלא יהיה אהבה תלויה בדבר , בכל לבבו ונפשו ומאודו, שיאהוב אותו בכל ענין ב
 ).יהל אור(ה זוטא במלכות ויש אהב, ל"כמש, ל חסד שהוא רב"ר ג
  ).הערת הזוהר(ב "פקודי רנד ע ד
 10@@@@@@@@).יהל אור(שתלויה בדבר  ה
 ).יהל אור(דארחים  ו
 ).הערת הזוהר(ב "יז ע ז
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 האהבה שלמות שתהיה ,יחד הצדדים שני
 רבי בא .ונשקו שמעון רבי נטלו. כראוי
 הקדוש בודאי ,ואמר ,וברכו ונשקו פינחס

 טןק אור הוא זה .לכאן שלחני הוא ברוך
 מאיר כך ואחר ,בביתי שנכלל לי שאמרו

   .העולם לכל
ח ולשכ צריך לא בודאי ,אלעזר רבי אמר

 הזו במצוה שכן כל ,המצוות בכל הירא
 ,מתדבק איך .בזה להתדבק יראה צריך

 שנתבאר כמו ,טוב אחד בצד היא האהבה
 בנים חיים של רךוא וטוב שרוע שנותן

 אשל ולפחד יראה לעורר צריך אז ,ומזונות
 אדם אשרי" כתוב זה ועל ,החטא םויגר

 ה"ירא כולל שזה משום ,"תמיד מפחד
 הדין של האחר בצד צריך וכך. ה"באהב
 שהדין כשרואה .יראה בו לעורר הקשה
 ויפחד יראה יעורר אז ,עליו שורה הקשה
 זה ועל .לבו יקשה ולא ,כראוי מרבונו

 באותו ,"ברעה יפול לבו ומקשה" כתוב
 שיראה נמצאת .עהר שנקרא האחר הצד

 וזוהי ,מהם ונכללת צדדים בשני שנאחזה
  .כראוי מהישל אהבה

 øúáìå ÷ôð úéùàøá äùòîã øåà àã ìòå
 ïéøú åìéìëúàå àéù÷ àðéã ÷ôð æéðâà ãë æéðâà
 à÷ãë äáäà àã åîéìù éåäîì àãçë ïéøèñ
 ñçðô éáø àúà äé÷ùðå ïåòîù éáø äéìèð úåàé

á÷ éàãåá øîàå äéëøáå äé÷ùðå" àëä éðøãù ä
àåä àãà÷ã åøéäð  ìéìëúàã éì åøîàã ÷é

 àîìò ìë øéäð øúáìå éàúéáá  
à" øæòìà ø>éàãå< éùðúàì êéøèöà àì 
àøé" êéøèöà àã àãå÷ôá ïëù ìë ïéãå÷ô ìëá ä

 äáäà à÷áãúà êéä éàäá à÷áãúàì äàøé
 àøúåò áäéã øîúàã äîë áè ãç àøèñá éäéà
 êéøèöà ïéãë éðåæî éðá ééçã àëøåà áèå

âé àìã ìçãîìå äàøé àøòúàì ìòå àáåç íåø
 áéúë àã)ãé çë éìùî ( ãéîú ãçôî íãà éøùà

àøé ìéìë àäã ïéâá"áäàá ä" êéøèöà éëäå ä
 äàøé äéá àøòúàì àéù÷ àðéãã àøçà àøèñá
 øòúé ïéãë éåìò àéøù àéù÷ àðéãã éîç ãë
 äù÷é àìå úåàé à÷ãë äéøàîì ìçãéå äàøé

 áéúë àã ìòå äéáì)íù ( ìåôé åáì äù÷îå
øèñ àåääá äòøá çëúùà äòø éø÷àã àøçà à

 úìéìëúàå ïéøèñ ïéøúá úãçàúàã äàøé
äéà àãå åäééðîåúåàé à÷ãë àúîéìù äáäà á:  

 גדול אלוה שיש לדעת :שלישית מצוה
 יחוד יום בכל אותו יחדיול ,בעולם ושליט
 ,העליונים הצדדים ששת באותם כראוי

 בותיהת בשש אחד יחוד אותם ולעשות
 רצון האת ןוולכו ,ישראל שמע של
 האריךל צריך זה ועל .עמהם למעלהש
 שכתוב וזהו .בותיתבשש  "חדא] "מילת[
 מקום אל השמים מתחת המים יקוו"

 השמים שתחת הדרגות יתכנסוש ,"אחד
 לששה בשלמות להיות )יראה( בהן שתאחז
 היחוד באותו זה כל ועם .כראוי צדדים

 להאריך שצריך ,יראה בו לקשר צריך
 .גדולה אחד של ת"שדל ,אחד של ת"בדל

 àäìà úéàã òãðîì äàúéìú àãå÷ô
àáøáøâàèéìùå ä ìëá äéì àãçééìå àîìòá 

 ïéøèñ úéù ïåðéàá úåàé à÷ãë àãåçé àîåé
ïéàìòã ïéáú úéùá àãç àãåçé ïåì ãáòîìå 

àúåòø àðååëìå ìàøùé òîùãä åäééãäá àìéòì 
äéì àëøàì êéøèöà ãçà àã ìòååúéùá æ ïéáú 

 áéúëã àåä àãå) úéùàøáè à ( íéîä åå÷é
 ïéâøã ïåùðëúé ãçà íå÷î ìà íéîùä úçúî

 äéá àãçàúàì àéîù úåçúã>äàøé< éåäîì 
 àã ìë íòå úåàé à÷ãë ïéøèñ úéùì åîéìùá

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר (א" לעיל יא עא
 .אריכות ביהל אור' עי ב
 @@@@@@@@@@@@@@109 ג
 ).מ"מ(' ק דנוק"שהם עילאין יותר מו, א"ק דז"הם ו ).א"נ(י "ת נה"חג ד
  ).א"נ(ר בהדייהו "צריך לכוין השורש שלהם דהיינו גל "ר ה
ל "ור, לכוונא הכל באחד, )א"נ(ם "רוחות א' והיינו כנגד שמים וארץ וד' ל בכל תיבה כנגד רוח א"ר ו

  ).יהל אור(להאריך כשיעור שש תיבות 
 .ע מקורו" וצ)א כשית"נ(בדפוס וילנא נוסף  ז
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 שתראה ,"היבשה ותראה" שכתובוהיינו 
. היחוד באותו יבשה שהיא ,ת"דל ותתקשר

 לקשר צריך ,למעלה שם שנקשרה ואחר
 צדדים בששה אוכלוסיה עם למטה אותה

 מלכותו כבוד שם ברוך' ,שלמטה האחרים
 אחרות בותית שש בו שיש ',ועד לעולם

 נעשתה ,יבשה שהיתה מה ,ואז ,היחוד של
 .אילנות עוולנט ביםיוא רותיפ לעשות ארץ

 ליבשה אלהים ויקרא" שכתוב מהוהיינו 
 רצון ,ארץ שלמטה היחוד באותו ,"ארץ
 "טוב כי" "טוב כי" כן ועל .כראוי שלם
 אחד ויחוד עליון אחד יחוד ,םיפעמי

 מכאן .צדדים בשני שנאחז כיוןמ ,תחתון
 תתקנהנ ,"דשא הארץ תדשא" והלאה
  .כראוי ביםיוא רותיפ לעשות

ìãá àëøàì êéøèöàã äàøé"ìãã ãçàã ú" ú
 áéúëã åðééäå äìåãâ ãçàã)íù ( äùáéä äàøúå

)éæçúúã] (éæçúã[ øù÷úúå ìã"äéàã úå äùáé 
øù÷úàã øúáìå àãåçé àåääáú àìéòì ïîú 

 úéùá àäñåìëàá àúúì äì àøù÷ì êéøèöéà
ìîëùá àúúìã ïéðøçà ïéøèñ"åà äéá úéàã 

 äùáé úåäã äî ïéãë àãåçéã ïéðøçà ïéáú úéù
]úãéáòúà) [úãáòúà( ïéøéô ãáòîì õøà 

 àòèðìå ïéáéàå]ïéðìéà) [ïðìéà( áéúëã åðééäå 
)é à úéùàøá (éäìà àø÷éåõøà äùáéì íá 

 à÷ãë íéìù àåòø àòøà àúúìã àãåçé àåääá
 àãåçé ãç éðîæ éøú áåè éë áåè éë àã ìòå úåàé
 ïéøúá ãéçàúàã ïåéë äàúú àãåçé ãçå äàìò

 äàìäìå ïàëî ïéøèñ)àé íù ( õøàä àùãú
 à÷ãë ïéáéàå ïéøéô ãáòîì úð÷úúà àùã

úåàéâ:  
 ,םהאלהי הוא 'שה לדעת :רביעית מצוה

 והשבות אל היום וידעת" שנאמר כמו
 השם ושיכלל ,"האלהים הוא 'ה כי ךלבב
 שהם לדעת ,ה"הוי של בשם אלהים של

 הכתוב סוד והיינו .פרוד בהם ואין אחד
 על להאיר השמים ברקיע מארת יהי"

 רודיפ בלי אחד השמות שני שיהיו ,"הארץ
 שמים של בשם חסר מארת שיכלל ,כלל

 אור .פרוד בהם ואין ,אחד שהם )םשּוָרְש(
] דבר[ והכל , לבן אין בהם פרודבאורשחור 

  ,אחד

ãå÷ôåäéã òãðîì äàòéáø à"éäìàä àåä äíã 
 øîà úàã äîë)èì ã íéøáã ( íåéä úòãéå

åäé éë êááì ìà úåáùäå" íéäìàä àåä ä
éäìàã àîù àììëúàìå"åäéã àîùá í" ä

ïåðéàã òãðîìä àæø åðééäå àãåøô åäá úéìå ãç 
 áéúëã)æé à úéùàøá ( òé÷øá úøàî éäé

 ãç ïäîù ïéøú éåäîì õøàä ìò øéàäì íéîùä
àììëúàì ììë àãåøô àìáå àîùá øñç úøàî 

]íéîùã) [àîùã( >ð"íéùøã à< úéìå ãç ïåðéàã 
åäáæàãåøô ç àîëåà àøåäð >àøåäðá <)àéääá( 

çéãç àìëå àãåøô åäá úéì àøåå  

  áé/á  
 שא של וענן היום של הלבן ענן הווז

 זה ויתתקנו .לילה ומדת יום מדת ,בלילה
 àøååç àððò àåä àãå]àîîéã) [àîéã( àððòå 

àéìéìá àúùàã) æçàù äî"ì( úãîå íåé úãî 
                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב "ב ובראשית יח ע"ט ע"ג וזוהר תרומה קל"י' במנחת יהודה ד א
 ).ג"א ס ע"ביאורים ח(למידת המלכות הוא כינוי " ארץ" ב
 .אריכות ביהל אור' עי ג
כל מה ). "א"ד(א "אותיות שיש בתיבת האלקים שעולה צ' ל ו"א וזהו רמז בראשית ר"צ' גליון בגי ד

ויזדכך ', י הגילוי דאור יחודו ית"ולעתיד לבא יתוקנו כולם ע). דברים רבה פרשה לא" (נברא זוגות, שנברא
א ח "ה ח"דע(' ושמו א' א' ויהיה אז ה', ויתייחדו כולם לאחד בגילוי אור קדושתו ית, צורהכל חומר להיות 

 .זוהר הרקיע' ועי). א"ע
ה "אהי' ו ששניהם יחד הוא יחוד הק"ף וי"אלקים כזה כ' ו והמילוי שלו בגי"ה עולה כ"ל כי שם הוי"ר ה
  ).א"נ(ם "א. ם"י וליחד ולשלב שניהם יחד כזה יאהלוההי"ה אדנ"הוי

  ).א"ד(ב "בראשית יט ע ו
 ).יהל אור(בהון  ז
 ).א" דפ–הערת הזוהר (א "שם נא ע ח
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 על להאיר" שנאמר כמו ,להאיר זה עם
 הנחשאותו  של החטא וזהו". הארץ

 ,למעלה והפריד למטה בריחש ,הקדמוני
 שצריך משום ,לעולם שגרם מה גרםלכן ו

 רושח ואור .למעלה ולחבר למטה להפריד
 ולהאחז ,אחד בוריבח למעלה להאחז צריך
 ולהפריד יחודה@ של ההמוניב כך אחר

 לדעת צריך ,זה כל ועם .הרע הצד מן אותה
 הוא 'ה .פרוד בלי אחד הכל 'ה שאלהים
 ולא אחד שהכל אדם וכשידע .האלהים

 האחר הצד אותו לויאפ ,רודיפ ישים
 ינויוה. למטה ימשך ולא העולם מן יסתלק

 שהנה ".רותולמא והיו" הכתוב סוד
 דהצ ,אור המח ,המח אחר עולה פהיהקל

 מות ,אותיות של בוריבח אור .מות האחר
 אז , משםמסתלק הזה וכשהאור .בפרוד

 .פרוד של מות באותיות מתחבר
 רע וגרמה חוה התחילה הללו מהאותיות

 ,"טוב כי האשה ותרא" ככתוב ,העולם על
 והם ,ו"מ ונשאר למפרע האותיות החזירה

 מות וגרמה ,עמם ו"תי האות ונטלו הלכו
 רבי אמר ".ותרא" שכתוב כמו ,עולםל

 נשארה ם"מ למדנו הרי ,אבא ,אלעזר
 מתהפכת תמיד ,חיים שהיא ו"וא ,יחידה

 "ותקח" שכתוב ,ו"תי ונוטלת והולכת
 והתחברו הזו התיבה ונשלמה ".ותתן"

 והרי ,בני אתה ברוך ,לו אמר .האותיות
  .הזה הדבר בארנו

÷úúàìå äìéìï øîúàã äîë àøäðàì àãá àã 
)åè à úéùàøá ( àáåç àãå õøàä ìò øéàäì

 ùøôúàå àúúì øáç äàîã÷ ùçð àåääã
 ïéâá àîìòì íøâã äî íøâ êë ïéâáå àìéòì
 àìéòì àøáçìå àúúì àùøôàì êéøèöàã
 àìéòì àãçàúàì êéøèöà àîëåà àøåäðå

ì àãçàúàìå àãç àøåáçá àäñåìëåàá øúá
ãàäãåçéà ìë íòå àùéá àøèñî äì àùøôàìå 

éäìàã òãðîì êéøèöà àã"åäé í" ãç àìë ä
åäé àãåøô àìá"éäìàä àåä ä" øá òãðé ãëå í

ää åìéôà àãåøô éåùé àìå ãç àìëã ùðé à
 êùîúà àìå àîìò ìòî ÷ìúñé àøçà àøèñ

 áéúëã àæø åðééäå àúúì)íù ( àä úåøåàîì åéäå
åî øúá äôéì÷ àøèñ øåà àçåî à÷ìñ àç

úåî àøçàá àãåøôá úåî ïååúàã øåáçá øåà 
 ïååúàá àøáçúî ïîúî ÷ìúñà øåà éàä ãëå

)úåî(àãåøôã ] úåî[ äåç úàéøù ïååúà ïéìàî 
 áéúëã äîë àîìò ìò àùéá úîøâå) â úéùàøá

ä ( òøôîì ïååúà úøãäà áåè éë äùàä àøúå
î øàúùà"éú úåà åìèðå åìæà ïåðéàå å"éãäá å åäé

 áéúëã äîë àîìò ìò àúåî úîøâå) â úéùàøá
å (î àðôéìåà àä àáà øæòìà éáø øîà àøúå" í

àå äàãéçé úøàúùà" øéãú ïééç åäéàã å
úìæàå úëôäúàâéú úìèðå " ïúúå ç÷úå áéúëã å

 äéì øîà ïååúà åøáçúàå àã äáéú íéìúùàå
àã äìî àðîé÷åà àäå éøá úðà êéøáã:  

 המים וישרצ" כתוב :חמישית מצוה
 שלש יש הזה בפסוק ,"חיה נפש שרץ

 קולעס ואחת ,בתורה קולעס אחת ,מצוות
 ימים לשמונה למול ואחת ,ורביה בפריה

 בתורה לעמול .הערלה משם ולהעביר
 את לתקן יום בכל ולהגדילה בה עסוקול

 ,בתורה סקועשכיון שאדם . ורוחו נפשו
 שכתוב ,קדושה אחרת בנשמה נתקן הוא

áéúë äàùéîç àãå÷ôä) ë à úéùàøá (
 úéà àø÷ éàäá äéç ùôð õøù íéîä åöøùé

éòìîì ãç ïéãå÷ô úìúå ãçå àúééøåàá 
 à÷ñòúàì àééðîúì øæâîì ãçå äéáøå äéøôá

 ïéîåé]àøáòàìå) [àøáòúàìå( àúìøò ïîúî 
äá àìãúùàìå àúééøåàá éòìîìå äì àùôàìå 

 ùð øáã ïåéëã äéçåøå äéùôð àð÷úì àîåé ìëá

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו"וצ" ביחודהא"בדפוס וילנא איתא  א
ו המוקדמת "ג מות בפירודא שנכנסה הוא"אור אותיותיו הם על סדר אב' אינו מהרב פי' זה הפי ב

ג דמאורות "ר על הסדר ומות בפירודא ואע"ר מות או"כ שבמאורות איכא או"ו א"ם והתי"והפרידה בין המ
דהיינו מאורות ' אשתאר מות כו' א ותרא כו"אם למסורת והיינו דקאמר לקמיה כדמ יש "דקרא חסר הוא מ

  ).א"ד(ו "ן ואם תסיר אותיות ותרא ממאורות ישאר מ"שלם בתרין ווי
 ).הערת הזוהר(א "ע] א" דפ–רלז [פנחס רלו  ג
 .אריכות ביהל אור' עי ד
  ).הערת הזוהר(ב "בראשית מו ע ה
 ).ג" עז יח"א בתיקו"בהגר(ל לחדש "ר ו
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 הקדושה החיה של הנפש ,"חיה נפש שרץ"
 אין ,בתורה סקוע אדם אין שכאשר .ההיא

 אינה שלמעלה שהווהקד ,קדושה נפש לו
 באותו ,בתורה עוסק וכאשר ,עליו שורה

 לנפש זוכה הוא ,בה ברדמ שהואהדיבור 
 מלאכים כמו וחוזר להיות ,ההיא החיה

 אלו ,"מלאכיו' ברכו ה" שכתוב ,קדושים
 מלאכיו' שנקראים בתורה סקיםעוהם ש
 על יעופף ועוף" שכתוב וזהו. 'בארץ
 העולם ובאותו ,הזה בעולם זה ,"הארץ
 לעשות הוא ברוך הקדוש שעתיד ,ולמדנ
 ,העולם בכל ושישוטו כנשרים כנפים להם

 אבר יעלו כח יחליפו 'ה וקוי" שכתוב
 יעופף ועוף" שכתוב מה והיינו ".כנשרים

 ישרצו ,מים שנקראת התורה זו "הארץ על
 של מהמקום חיה נפש של שרץ יאוויוצ

 כמו ,למטה אותה ימשכו ההיא החיה
 ברא טהור לב" דוד אמר זה ועל .שנתבאר

 נכון ורוח" ואז ,בתורה קולעס "אלהים לי
  ".בקרבי חדש

àúééøåàá ÷ñòúàà àøçà àúîùðá ï÷úúà 
áéúëã àùéã÷  äéç àéääã ùôð äéç ùôð õøù

úéì àúééøåàá ÷ñòúà àì ùð øá ãëã àùéã÷ 
 àéøù àì àìéòìã àùåã÷ àùéã÷ àùôð äéì
 åùéçø àåääá àúééøåàá ìãúùà ãëå éåìò

 äéç ùôð àéääì éëæ äá ùéçøã)å( øãäîì
 áéúëã ïéùéã÷ ïéëàìîë)ë â÷ íéìäú ( åëøá

åäé" àúééøåàá ïé÷ñòúîã ïåðéà ïéìà åéëàìî ä
 áéúëã àåä àãå àòøàá åéëàìî ïåø÷àã

)ë à úéùàøá ( õøàä ìò óôåòé óåòå éàäá éàä
á÷ ïéîæã ïðéðú àîìò àåääá àîìò" ãáòîì ä

 áéúëã àîìò ìëá àèùàìå ïéøùðë ïéôãâ ïåì
)àì î äéòùé (åäé éå÷å" øáà åìòé çë åôéìçé ä

 àã õøàä ìò óôåòé óåòå áéúëã åðééäå íéøùðë
 àùçø ïå÷ôéå ïåöøùé íéî éø÷àã àúééøåà
 àúúì äì ïåëùîé äéç àéääã øúàî äéç ùôðã

îúàã äîëãåã øîà àã ìòå øá) áé àð íéìäú (
éäìà éì àøá øåäè áì" àúééøåàá éòìîì í

éáø÷á ùãç ïåëð çåøå ïéãëåâ:  
 שכל .ורביה בפריה קולעס :ששית מצוה

 ההוא לנהר גורם ורביה בפריה סקושע מי
 והים .מימיו יפסקו ולא תמיד נובע להיות

 חדשות ונשמות ,הצדדים בכל מתמלא
 וצבאות ,האילן תומאו ויוצאות מתחדשות

 .הנשמות אותם עם למעלה מתגדלים רבים
 ,"חיה נפש שרץ המים ישרצו" שכתוב זהו
 ,ויוצא ששופע הנהר ,דשוקה ברית זו

 שרץ ושורצים מתרבים שלו והמים
 ובאותן. ההיא לחיה ותנשמ והתרבות של

 יוצאים ,ההיא לחיה שנכנסות הנשמות
 ,העולם בכל וטסים שפורחים עופות כמה
 ,הזה העולם אל יוצאת הנשמה שרוכא

 ,הזו הנשמה עם ויוצא שפורח ההוא העוף
 כל עם יוצאים כמה .עמו יוצא העץ מאותו

 äéáøå äéøôá à÷ñòúàì äàúéúù àãå÷ô
]ìëã) [ìëå(íéøâ äéáøå äéøôá ÷ñòúàã ïàî ã 

 éåîéî ïå÷ñôé àìå øéãú òéáð éåäîì øäð àåääì
ïéøèñ ìëá àéìîúà àîéåä ïéúãç ïéúîùðå 

 ïéàéâñ ïéìéçå àðìéà àåääî ïé÷ôðå ïùãçúî
ää ïéúîùð ïåðéà éãäá àìéòì åàéáøúà" ã

)ë à úéùàøá ( àã äéç ùôð õøù íéîä åöøùé
àùéã÷ àîéé÷ úéøáåäð  àéîå ÷éôðå ãéâðã ø

 àéåáøå àùçø ïéùçøå åàéáøúà äéìéã
éúîùðãä ïéìàòã ïéúîùð ïåðéàáå äéç àéääì 

éôåò äîë é÷ôð äéç àéääáæïñàèå ïçøôã ç ìë 
 àåää àîìò éàäì à÷ôð àúîùð ãëå àîìò

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר] (א"א דפ"ע[ב "נח סב ע א
  ).הערת הזוהר(ב "וישב קיב ע ב
 .אריכות ביהל אור' עי ג
  ).הערת הזוהר(ב "וישב קפו ע ד
  ).הערת הזוהר(א "קנב ע ה
שכן בו מתערבים כל , "מערב"מידת היסוד נקרא ). א"ד) (ת"ב בס"א ויצא קנא ע"ח ע"אחרי מות ס( ו

" מזרח"לכן קראו בשם . והם שרשים לכל מה שלמטה, כ"פשוטות ג' יש בו בחיומשום ש, הכחות כולם
 ).ב"א פד ע"ביאורים ח(ואז המלכות היא אכן במערב , כ כאן"וכמש

  .שהכוונה כאן הוא למלאכים' ן דרוש ד"ד ומ"ח שער מ"ע' ועי). א"ד(א "ח ע"ב ובראשית נ"ט ע"ויגש ר ז

  ).א"ד(מלאכים הפורחים ומשוטטים  ח
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 ואחד מימין אחד ,שנים ,ונשמה נשמה
 ,אותו שומרים הם ,זוכה הוא אם .משמאל
 הם לא ואם ,"לך יצוה מלאכיו כי" שכתוב

  .עליו מקטרגים

 ÷ôðå çøôã àôåò>éàä éãäá <)éà äéãäá( 
 ï÷ôð äîë äéîò ÷ôð àðìéà àåääî àúîùð

úîùðå àúîùð ìëáàà ãçå àðéîéî ãç ïéøú 
 áéúëã äéì ïéøèð ïåðéà éëæ éà àìàîùî) íéìäú

àé àö ( éâøè÷î ïåðéà àì éàå êì äåöé åéëàìî éë
äéìòá:  

  ñçðéô éáø øîà  ,פינחס רבי אמר
   âé/à  

 על אפוטרופוסים שעומדים הם שלשה
 עליו יש אם" שכתוב ,זוכה כשהוא האדם
 לאדם להגיד אלף ניימ אחד מליץ מלאך
 .אחד הנה ,"מלאך עליו יש אם" ".ישרו

 לאדם להגיד אלף מני אחד" .שנים ,"מליץ"
 ,שמעון רבי אמר .שלשה הנה ,"ישרו

 ,"ויאמר ויחננו" ,עוד שכתוב ,חמשה
 לא ,לו אמר .שנים "ויאמר" ,אחד "ויחננו"

 הוא ברוך הקדוש זה "ויחננו" אלא ,ככה
 אמר. לו אלא לאחר רשות אין שהרי ,לבדו

 ,ורביה מפריה שנמנע ומי ,אמרת היפ ,לו
 כל את שכוללת הדמות את ממעיט יכולבכ
 שופעים שאין הנהר לאותו וגורם ,דמויותה

 בכל הקדוש הברית את ופוגם ,מימיו
 בפגרי וראו ויצאו" כתוב ועליו ,הצדדים
 ,לגוף זה ודאי "בי" ,"בי שעיםוהפ האנשים

 והוא ,כלל לפרגוד נכנסת נשמתו ואין
  .העולם מאותו נטרד

 øáã äéìò ïéñôåøèåôà éîéé÷ã ïåðéà àúìú
 áéúëã éëæ ãë ùð)âë âì áåéà ( åéìò ùé íà

 åøùé íãàì ãéâäì óìà éðî ãçà õéìî êàìî
 éðî ãçà éøú õéìî ãç àä êàìî åéìò ùé íà
 éáø øîà úìú àä åøùé íãàì ãéâäì óìà

 øéúé áéúëã ùîç ïåòîù)ãë íù ( øîàéå åððçéå
 øîàéå ãç åððçéåà ïéøú" åððçéå àìà éëä åàì ì

á÷ àã" àìà àøçàì åùø úéì àäã éåãåçìá ä
à äéì" äéøôî òðîúàã ïàîå úøîà à÷ øéôù ì

 ïéð÷åéã ìë ìéìëã àð÷åéã øéòæà ìåëéáë äéáøå
 àîéé÷ íéâôå éåîéî ïéãâð àìã øäð àåääì íéøâå

 áéúë äéìòå ïéøèñ ìëá àùéã÷)ãë åñ äéòùé (
íéùðàä éøâôá åàøå åàöéå éá íéòùåôä >éá< 

ìééò àì äéúîùðå àôåâì àã éàãåâ àãåâøôì 
àîìò àåääî ãéøèàå ììëã:  

 ימים לשמנה למול :שביעית מצוה
 שהחיה משום ,הערלה המתוז את ולהעביר

 .הדרגות לכל השמינית הדרגה היא ההיא
 צריכה ממנה שפורחת ההיא והנפש

 שהיא כמו ימים לשמנה לפניה להראות
 נפש שהיא נראה ודאי אזו ,שמינית דרגה
 ולא ,הקדושה ההיא החיה של הנפש ,חיה
 בספרו ".המים ישרצו" וזהו .האחר הצד מן
 שםור דשוק זרע של המים ירשמו חנוך של
 ד"יו האות של שםוהר וזה ,חיה נפש של

 הרשומים שאר מכל הקדש בבשר שנרשם
 זה ,"הארץ על יעופף ועוף. "העולם של

ת טיסו ארבעב העולם כל את שטס אליהו

 ïéîåé àéðîúì øæâîì äàòéáù àãå÷ô
 éäéà äéç àéääã ïéâá àúìøòã àîäåæ àøáòàìå

àéääå ïéâøã ìëì äàðéîú àâøã àçøôã ùôð 
 ïéîåé àéðîúì äî÷ äàæçúàì àëéøèöà äðéî

éäéàã äîëä éàãå éæçúà ïéãëå äàðéîú àâøã 
 àìå àùéã÷ äéç àéääã ùôð äéç ùôð éäéàã
 àøôñá íéîä åöøùé åäéà àãå àøçà àøèñî
 åîéùø àùéã÷ àòøæã àéî ïåîùøúé êåðçã

åé úàã åîéùø àãå äéç ùôðã" íéùøúàã ã
 øàù ìëî àùéã÷ àøùáá óåòå àîìòã ïéîåùø

 àîìò ìë ñàèã åäéìà àã õøàä ìò óôåòé

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ”א מא ע"ב כ”א עקס א
ת ונשמ' הם בחיהרי  ,עופין' א יוצאין כמה בחי"נ מאו"כאשר יצאו זוש' ל פרק ד"ח שער ט"ע' עי ב

  .ש"עיי, מלאכיםהאדם וה
ח "א ויחי רכ"ו ע"וירא קט' ה ב"ב לך לך פ"ז ע"א וישב קפ"א ע"למחיצת שלפני העולם הבא לך לך צ ג

  ).א"ד(א "ה ע"ב מ”ע
 .אריכות ביהל אור' עי ד
 ).הערת הזוהר(א "בראשית לג ע ה
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 .דשוקלהיות שם באותה המילה של ברית 
זה 'סא ולהזכיר בפיו כ לו לסדר וצריך

 .שם שורה אינו ,לא ואם .'והכסא של אליה
 שני ,"ליםוהגד התנינם את אלהים ויברא"

מילת הערלה ואחר כך  ,ופריעה ערלה אלה
 נפש כל ואת" .ונקבה זכר והם ,הפריעה

 ברית שם של אותוהר זה ,"משתוהר החיה
 כפי הקדושה חיה הנפש שהיא ,דשוק

 המים ,"המים שרצו אשר" .שאמרנו
 שםוהר אות של אליה שנמשכו העליונים

 קדוש שםובר ישראל נרשמו זה ובגלל. הזו
 רשומים אותםדוגמת כ ,למטה וטהור

 האחר לצד שהוהקד בין כירלה ,קדושים
 רשומים ישראל אף ,טומאה של] שהוא[

 ,ם"עכו לעמים שהודהק צד בין נודע להיות
 טומאה של] שהוא[ האחר מצד שבאים

 כך ,אותם שרושם וכמו .שנתבאר כמו
 לבהמות שלהם והעופות הבהמות רושם

 של חלקם אשרי .ם"עכו העמים של ועופות
  .ישראל

 àîéé÷ã åøéæâ àåääá ïîú éåäîì ïéñàè òáøàá
 àøëãàìå àééñøåë äéì àð÷úì êéøèöàå àùéã÷

äéìàã àééñøë àã äéîåôá"åà éøàù àì åàì éàå 
éäìà àøáéå ïîú"íéìåãâä íéðéðúä úà í 

)àë à úéùàøá( åøéæâ äòéøôå äìøò ïéìà ïéøú 
ãøúáì äòéøôå äìøòá úàå àá÷åðå øëã ïåðéàå 

àã åîéùø àã úùîåøä äéçä ùôð ìë" àîéé÷ ú
 øùà ïøîà÷ãë àùéã÷ äéç ùôð éäéàã àùéã÷

 ïéàìò ïééî íéîä åöøù>ã< äáâì åëùîúà
>åîéùø úàã <)úàãåîéùø( àã ïéâáå àã 

 àúúì åéëãå àùéã÷ åîéùøá ìàøùé åîéùøúà
àì ïéùéã÷ ïéîéùø ïåðéàã àðååâë ïéá àòãåîúù

 àøçà àøèñì àùéã÷ øèñåáàñîã ]óåà) [ìëå( 
ùåã÷ ïéá àòãåîúùàì ïéîéùø ìàøùéà ïéîòì 

åëò"ã àøçà àøèñî ïééúàã íàáàñî äîë 
 éôåòå éøéòá íéùø éëä ïåì íéùøã äîëå øîúàã

åëò ïéîòã éôåòå éøéòáì ïåäìéã" äàëæ í
ìàøùéã ïåäé÷ìåçâ:  

 שנכנס הגר את בולאה :שמינית מצוה
 כנפי תחת ולהכנס עצמו את למול

 כנפיה תחת אותם מכניסה והיא ,השכינה
 מאהוטשל  האחר מצד שנפרדים לאותם

 הארץ תוצא" שכתוב ,אליה ומתקרבים
 החיה שנפש תאמר ואם ".למינה חיה נפש
 חזר, לכל מוכנת היא בישראל שכלולה הזו

 זה וחדרים אכסדראות כמה ".למינה" ואמר
 תחת חיה שהיא זוה לארץ יש מזה לפנים
 ,אכסדראות שתי לה יש ,ימין כנף. כנפיה

 אחרות מותוא לשתי נפרדים הזו ומהכנף
 להכניסם ,לישראל ביחוד קרובות שהן

 שמאל כנף ותחת .הללו האכסדראות לתוך
 לשתי ונפרדים ,אחרות אכסדראות שתי יש
 לםווכ .ומואב עמון שהם ,אחרות מותוא

 ומיםסת חדרים וכמה .חיה נפש נקראים
 ,וכנף כנף בכל אחרים והיכלות אחרים
 אותם לכל להפריד רוחות יוצאות ומהם
 ,חיה נפש ונקראים ,ריםישמתגי הגרים

 כנפי תחת נכנסים לםווכ .למינה אבל

 øæâîì ìàòã àøåéâ íçøîì äàðéîú àãå÷ô
äéîøâã éäéàå àúðéëùã éåôãâ úåçú àìòàìå 

>ìéòàà <)úìéòà( ïåðéàì àäôãâ úåçú ïåì 
áàñî àøçà àøèñî ïùøôúîã ïéáø÷úîå à

 áéúëã äáâì)ãë à úéùàøá ( ùôð õøàä àöåú
 àìéìëã äéç ùôð éàäã àîéú éàå äðéîì äéç
 äðéîì øîàå øãä úðîãæà àéä àìëì ìàøùéá
 äì úéà àã ïî åâì àã ïéøãàå ïéøãñëà äîë
 àôãâ àäôãâ úåçú äéç éäéàã õøà éàäì
 àôãâ éàäîå ïéøãñëà ïéøú äì úéà àðéîé

ïéîåà ïéøúì ïùøôúàä ïéáéø÷ ïåðéàã ïéðøçà 
 ïéìà ïéøãñëà åâì ïåì àìòàì ìàøùéì àãåçéá
 ïéøãñëà ïéøú úéà àìàîù àôãâ úåçúå
 ïåðéàã ïéðøçà ïéîåà ïéøúì ïùøôúîå ïéðøçà

åäìëå áàåîå ïåîòï ïéøãà äîëå äéç ùôð ïåø÷à 
 àôãâ ìëá ïéðøçà ïéìëéäå ïéðøçà ïéîéúñ

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א "ג ע"לך לך צ א
 ).א"נ(ב "ב פריעה ביסוד מילה במלכות הרש”אמור צא ע ב
 .אריכות ביהל אור' עי ג
 ).הערת הזוהר(א "יתרו ע ע ד
 ).הערת הזוהר(א "משפטים צה ע ה
 ).הערת הזוהר(א "ח ע"שלח לך קס ו
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 ישראל נשמת אבל. יותר ולא השכינה
 ומשם ,ההוא האילן של הגוף מתוך יוצאת

 לתוך הזו הארץ לתוך הנשמות פורחות
 אתם תהיו כי" והסוד .םולפני לפני מעיה
 שהמו יקיר בן ישראל זה ועל ".חפץ ארץ

 "בטן מני סיםוהעמ" ונקראים ,עליו מעיה
  ,ועוד, החוצה מהכנפים ולא

 ìáà äéç ùôð ïåø÷àå ïéøééâúîã ïéøåéâ ïåðéà
 àìå àúðéëùã éåôãâ úåçú ïéìàò åäìëå äðéîì

 åâî à÷ôð ìàøùéã àúîùð ìáà øéúé>àôåâ <
)àôåð( åâì ïéúîùð ïéçøô ïîúîå àðìéà àåääã 

õøà éàäà àæøå åâì åâì àäòî åâ )áé â éëàìî (
 øé÷é ïá ìàøùé àã ìòå õôç õøà íúà åéäú éë

äòî åîäã ïåø÷àå äéìò à)â åî äéòùé ( íéñåîòä
ïèá éðîáåúå øáì ïéôãâî àìå   

  âé/á  
 וכל ,העליון באילן חלקלהם  אין לגרים

 הוא שלהם החלק אבל .שלו בגוף שכן
 השכינה כנפי תחת והגר .יותר ולא בכנפים

 שם ששורים הם הצדק גרי .יותר ולא
 לכןו ,שנתבאר כמו לפנים ולא ,ונאחזים

 בהמה" ,ולמי .למינה חיה פשנ הארץ תוצא
 שואבים כולם ,"למינה ארץ וחיתו ורמש
 למינה אחד כל אבל ,ההיא מהחיה נפש

  .לה כראוי

 ïëù ìë äàìò àðìéàá à÷ìåç ïåì úéì ïéøåéâ
áðàôåâìáà äéìéã ã åäéà ïéôãâá ïåäìã à÷ìåç 

øéúé àìå àúðéëù éôãâ úåçú àøåéâå øéúé àìåä 
å ïàøù ïîúã ïåðéà ÷ãöä éøéâ åâì àìå ïãçàúà

 êë ïéâáå øîúàã äîë)ãë à úéùàøá(  àöåú
 ùîøå äîäá ïàîìå äðéîì äéç ùôð õøàä
 äéç àéääî ùôð ïéáàù åäìë äðéîì õøà åúéçå

äì éæç à÷ãë äðéîì ãç ìë ìáà:  
 ולתת העניים את ןּולח :תשיעית מצוה

 בצלמנו אדם נעשה" שכתוב ,טרף להם
 של כלל ,תףומש ,אדם נעשה ,"כדמותנו

 ,"כדמותנו" ,עשירים ,"בצלמנו" .ונקבה זכר
 ומצד ,עשירים הזכר מצד שהרי .עניים

 אחת תפותובש שהם כמו .עניים הנקבה
 ,חסד לו וגומל לזה נותן וזה ,זה על חס וזה
 ועני עשיר שיהיו למטה אדם צריך כך
 זה חסד לוולגמ לזה זה ולתת ,אחד בוריבח
 לנוש הסוד ,"' וגוהים בדגת וירדו. "לזה

 מי שכל ,המלך שלמה של בספרו ראינו
 משתנה לא ,הלב ברצון העניים על שחס

 .ל אדם הראשוןש מדמותו לעולם דמותו
 הוא ,בו נרשמה םוכיון שדמותו של אד

 ïåì áäéîìå éðëñîì ïçéîì äàòéùú àãå÷ô
 áéúëã àôøè)åë à úéùàøá ( íãà äùòð

ãà äùòð åðúåîãë åðîìöá" íáàôúåùå ììë 
 àá÷åðå øëã åðúåîãë éøéúò åðîìöá) àæø

ã(éðëñîæ àøèñîå éøéúò àøåëãã àøèñî àäã 
 ñçå àãç àôåúùá ïåðéàã äîë éðëñî àá÷åðã
 éëä åáéè äéì ìéîâå àãì àã áéäéå àã ìò àã
 àðëñîå àøéúò éåäîì àúúì ùð øá êéøèöà
 àáåè äàìîâìå àãì àã áäéîìå àãç àøåáçá

åâå íéä úâãá åãøéå àãì àã ')à úéùàøáåë  (
ïðéîç ïðã àæøç ïàî ìëã àëìî äîìùã àøôñá 

                                                                                                                                                                                     

  ).ו"לש(ב "ב רמ רע"א קעד ע"א יט ע" ז עג"א ח"ב יב ע"ח א
' ועי, ד"א ג ע"ה ח"דע(והוא שורש נשמת ישראל " גן עדן"שהוא מכונה , דהיינו בנקודת יסוד דמלכות ב

והוא ) ג"ב צא ע"ה ח"דע(ט "י מתגלה על ידי מט"ואילו שם אדנ. ה"ה ב"כלומר שם הוי, )ב"א פא ע"כללים ח
מכיוון " אדם דאצילות"מלכות דאצילות נקרא ). א"ב קלא ע" חה"דע(המכונה גם רחל וכנסת ישראל 

שכן המלכות , )ב"ש סב ע"הקדו(ובה נוגעין מעשה בני אדם , שעיקר גילוי נשמת ישראל הוא בכנסת ישראל
 ).ג"א קח ע"כללים ח(א "כלומר על ידי הזדווגותה בז, )א"ב ע”א ע"כללים ח(ם ”עולה למעלה עד א

 .ע מקורו"וצ, "בגופא"בדפוס וילנא איתא  ג
אפשר דהני מלבר והיינו דקאמר ' בתקונים תקון ו' י משנה אינון בגדפין כדאיג דמארי מקרא ומאר" אעד

  ). א"ד(' אחידן בגדפאה וכו' בויקרא כב א' הכא מגדפין לבר וקאמר התם מגדפין וע
 ).הערת הזוהר(א "ו ע"לך לך צ ה
 .ע מקורו"וצ, "משותפא"בדפוס וילנא איתא  ו
 @).א"נוסף בהגהות הגר(רזא  ז
 ".דא חזינן"ובמקומו איתא , א"נמחק בהגהות הגר" דנן חמינן" ח
  ).א"נ(ח "ז. לאפוקי לשם יוהרא או מפני הבושה ט
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 באותה העולם של הבריות כל על שולט
 תכםיוח ומוראכם" שכתוב זהו .הדמות

 זעים כולם ,"' וגוהארץ חית כל על יהיה
 ,בו שנרשמה הדמות מאותה ופוחדים

 בן שיתעלה להומע מצוה היא שזו משום
 שאר כל על אדם של בדמותו אדם

 גב על אף .מנבוכדנצר ,לנו מנין. המצוות
 שהיה זמן כל ,ההוא החלום את שחלם
 ,חלומו עליו שרה לא ,העניים על מרחם

 ,עניים על לרחם שלא רעה עין שהטיל כיון
 "' וגומלכא בפום מלתא עוד" ,כתוב מה

 השתנתה מיד ].'וגו המלך בפי הדבר עוד[
 נעשה"לכן ו .האדם מבני ונטרד דמותו

 שם" שם וכתוב ,עשיה כאן כתוב ,"אדם
  ".עזוב היום עמו עשיתי אשר האיש

 íìòì äéð÷åéã éðúùî àì àáìã àúåòøá
ãàã àð÷åéãã ïåéëå ïåùàøä íãàã àð÷åéãî" í

 àåääá àîìòã ïééøá ìë ìò èéìù äéá íéùøúà
ää àð÷åéã" ã)á è úéùàøá ( íëúçå íëàøåîå

åâå õøàä úéç ìë ìò äéäé ' ïéìçãå ïéòæ åäìë
äî àåä àãã ïéâá äéá íéùøúàã àð÷åéã àåä

 äéð÷åéãá ùð øá à÷ìúñàì àéìòî àãå÷ô
 øöðãëåáðî ïì àðî ïéãå÷ô øàù ìë ìò íãàã

òà" ïçéî äåäã àðîæ ìë àîìç àåää íìçã â
 äéìò àøù àì éðëñîì]äéîìç[ ìéèàã ïåéë 

 àùéá àðéò]àìã[ áéúë äî éðëñîì ïçéîì 
)ã ìàéðãçë  (å àëìî íåôá àúìî ãåòåâ ' ãéî

 êë ïéâáå àùð éðá ïî ãéøèàå äéð÷åéã éðúùà
 íãà äùòð)åë à úéùàøá ( äéùò àëä áéúë
 íúä áéúëå)èé á úåø ( éúéùò øùà ùéàä íù

æòåá íåéä åîò:  
 ולהשלים תפילין להניח :עשירית מצוה

 ויברא" שכתוב ,העליונה בדמות עצמו את
 ,ואמר פתח ".בצלמו האדם את אלהים

 בארנו הזה הפסוק ".רמלככ עליך ראשך"
 זה "ככרמל עליך ראשך" אבל ,ונתבאר
 של שמו ,ראש של תפילין ,העליון הראש
 באותיות ה"יהו הקדושהעליון  המלך

 השם ,אחת פרשה ואות אות כל ,רשומות
 .כראוי האותיות של דוריבס חקוק הקדוש
 ,"ממך ויראו עליך נקרא 'ה שם כי" ושנינו

 קדוש שם שהם ,ראש של תפילין אלו
  .אותיותיו של דוריבס

 àîìùàìå ïéìéôú àçðàì äàøéùò àãå÷ô
 áéúëã äàìò àð÷åéãá äéîøâ)à úéùàøáæë  (

 øîàå çúô åîìöá íãàä úà íéäìà àøáéå
)å æ øéù (àä ìîøëë êéìò êùàø>é< àø÷ 

 àã ìîøëë êéìò êùàø ìáà øîúàå àðîé÷åà
 äàìò àùéø)ã( àëìîã àîù àùéøã ïéìôú

åäé àùéã÷ äàìò" úàå úà ìë ïéîéùø ïååúàá ä
 àøåãñá àôéìâ àùéã÷ àîù àãç àúùøô

 ïðúå úåàé à÷ãë ïååúàã)é çë íéøáã ( íù éë
åäé" àùéøã ïéìôú ïéìà êîî åàøéå êéìò àø÷ð ä

àøåãñá àùéã÷ àîù ïåðéàãàéååúàã   
 'י זו ,"בכור כל לי קדש" ראשונה פרשה

 שיםוהקד כל של הבכור ,שוקד שהיא
 הדק שבילְב ,"רחם כל טרפ" .העליונים

 רחמה את פותח שהוא ,ד"מיו שיורד ההוא
  . עליון שוקד והוא ,כראוי פירות לעשות

 äàîã÷ àúùøô)á âé úåîù ( ìë éì ùã÷
 àã øåëá>é< ïéùãå÷ ìëã àøëåá ùã÷ éäéàã 

 úçðã ÷é÷ã ìéáù àåääá íçø ìë øèô ïéàìò
åé ïî"ãáòîì àîçø çúôà åäéàã ãá ïéøéô 

 à÷ãë ïéáéàåäàìò ùã÷ åäéàå úåàé  
 ,'ה זו ,"אךייב כי והיה" השניה פרשה

 בחמשים ד"יו מתוך רחמה שנפתח ההיכל
 .שבו הסתומים וחדרים אכסדראות פתחים
 הזה בהיכל ד"יו שעשה ההוא שהפטר

 ,הזה השופר מתוך שיוצא קול בה עולשמ
 בכל סתום הוא הזה שהשופר משום

 àðééðú àúùøô)ä íù ( ä àã êàéáé éë äéäå
 àìëéä]çúôúàã) [çúôàã( åâî äìéã àîçø 

åé" ïéîéúñ ïéøãàå ïéàøãñëà ïéçúô ïéùîçá ã
åé ãéáòã øèô àåääã äéáã" àìëéä éàäá ã

 àì÷ äá òîùîìà÷ôð éã ïéâá àã øôåù åâî 

                                                           

 ).א"נ(ל "י ז"היא סברת רש א
ד "ד שהוא מילוי היו"היו ו' ו פרצופין שהעתיקם סוד הדעת מחכמה ונתנם אל הבינה כי בח"דדהיינו  ב

עטרת יסוד דאבא הרי ). א"נ(ת "ז. 'ת ומ"ו פרצופין שהם ת"ו וסוד זה הם סוד ד"וכשהעתיקם בבינה נעשו ד
  ).ב"א סב ע"ביאורים ח(ב "בלק קצג ע' ועי, הוא מלכות דידיה מצוי באימא עלאה תמיד
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 להוציא אותו ופתח ד"יו ובא ,הצדדים
 ול תקע ,ואות שפתח וכיון .קול נוממ

 .רותילח עבדים להוציא קול ממנו והוציא
 ישראל יצאו הזה השופר ובתקיעת
 בסוף אחרת בפעם עתיד וכך ,ממצרים

 .הזה השופר מן באה להוגא וכל .הימים
 שהרי ,הזו בפרשה מצרים יציאת ישלכן ו

 שפותח ד"יו של בכח בא הזה מהשופר
 וזו ,העבדים לתולגא קולו ומוציא רחמה

 פרשה. הקדוש השם של השניה האות ',ה
 זו ,"ישראל שמע" של היחוד סוד שלישיתה

 ובו ,הכל של היחוד ובה הכל שכוללת ו"וא
 פרשה .הכל נוטל והוא ,יחדיםימת

 של שני כללות ,"שמוע אם והיה" הרביעית
  צדדים

åä àã øôåùãàåé àúàå ïéøèñ ìëá íéúñ " ã
äéì çúôàã ïåéëå àì÷ äéðî à÷ôàì äéì çúôåà 

 åøéçì ïéãáò à÷ôàì àì÷ äéðî ÷éôàå äéì ò÷ú
é÷úáå êëå íéøöîî ìàøùé å÷ôð àã àøôåùã åò

 éàäî àð÷øåô ìëå àéîåé óåñì àøçà àðîéæ ïéîæ
 íéøöî úàéöé äá úéà êë ïéâáå àéúà øôåù
 àìéçá éúà øôåù éàäî àäã àã àúùøôá

åéã" àð÷øåôì äéì÷ ÷éôàå äìéã àîçø çúôã ã
 àùéã÷ àîùã àðééðú úà ä àãå ïéãáòã

 àãåçéã àæø äàúéìú àúùøô)å íéøáãã  (
àã ìàøùé òîùãáàå " àãåçé äéáå àìë ìéìëã å

 àúùøô àìë ìéèð àåäå ïãçééúà äéáå àìëã
 äàòéáø)âé àé íù ( ïéøúã åìéìë òåîù íà äéäå

ïéøèñâ  
  ãé/à  

 הגבורה ,ישראל כנסת בהם שנאחזת
 אותם שנוטלת האחרונה 'ה וזו ,שלמטה
 אותיות ממש הם ליןיוהתפ .מהם ונכללת

 "ככרמל עליך ראשך" ,ןכ ועל .הקדוש השם
 "ראשך ודלת" ,ראש של תפילין אלו

 כלפי עניה שהיא ,יד של ההיא התפלה
 גמהודכ לה יש שלמות כמו כן כאן .מעלה

 קשור הוא "ברהטים אסור מלך. "שלמעלה
 הקדוש בשם להאחז הבתים באותם ואחוז
 הוא בהם תקןנש מי כן ועל .כראוי ההוא
יחד כמו שהשם הקדוש מתי .אלהים בצלם

 בו חדימתיכמו כן השם הקדוש  ,אלהיםב
 של ליןיתפ ,תםוא ברא ונקבה זכר .כראוי
  .אחד והכל ,יד של להיותפ ראש

 àúúìã äøåáâ ìàøùé úñðë åäá úãçàúàã
 ïåäðî úìéìëúàå ïåì àìèðã äàøúá ä àãå
 àã ìòå ùîî ïåðéà àùéã÷ àîùã ïååúà ïéìôúå

)äéù"å æ ù ( ïéìôú ïéìà ìîøëë êéìò êùàø
àùéøãã éäéàã ãé ìù äìôú àéää êùàø úìãå 

 äì úéà åîéìù éëä óåà àìéò éáâì àðëñî
àìéòìã àðååâë) íù( øéù÷ íéèäøá øåñà êìî 

 àåääá àãçàúàì éúá ïåðéàá ãéçàå åäéà
 ï÷úúàã ïàî àã ìòå úåàé à÷ãë àùéã÷ àîù

áéäìà äî íéäìà íìöá éåä åäéà åä àãçéúà í
ãçéúà àåä óà àùéã÷ àîù äéá àîù äéá 

 íúåà àøá äá÷ðå øëæ úåàé à÷ãë àùéã÷
)æë à úéùàøá ( ãé ìù äìôúå àùéøã ïéìôú

ãç àìëå:  
 .הארץ מעשר רֶשַעְל :עשרה אחת מצוה

 של מעשר לעשר אחת ,מצוות שתי יש כאן
 .האילן רותיפ של בכורים ואחת ,הארץ

 רעוז עשב כל את לכם נתתי הנה" שכתוב
 כאן תובכ ,"הארץ כל פני על אשר זרע

 àëä àòøàã àøùòî àøùòì øñãç àãå÷ô
 àòøàã àøùòî àøùòì ãç ïéãå÷ô ïéøú úéà

 éøåëá ãçå]éøéôã) [éøôã( áéúëã àðìéà 
)èë à úéùàøá (ò ìë úà íëì éúúð äðä áù

                                                                                                                                                                                     

ם "דלסוד זה אמרו גבי שופר שהוא חכמה ואינו מלאכה א' להוציא לחירות ונר' תוקע בבי' משמע ח א
  ).א"נ(

' אם שמוע במלכות ועיין פ' ת ופ"שמע בת' א שפר”ב ורנח ע”ב ע"פנחס רצ' מ פ"זה כמו שכתוב בר ב
  ).א"ד(ב ”א ע”ט ע"ואתחנן רס

ם "א. כ דין ועונש כלול שניהם"י חסד ושכר ואחזו עד השמרו לכם עניינ' כ יש בפ"ה וע"ד וגבור"חס ג
  ).א"נ(

פרשיות הם ' דלת אף דכאן משמע שסוד ד' לפיכך נק). הערת הזוהר(א ”ד ע"א ואתחנן רס”ג ע"בא מ ד
כי רב חסד מטה כלפי חסד ונטיל לימינא ' ת הכל א"ל כי חסד ות"ג י"ואתחנן משמע שהם חבג' מ ובפ"חבת

 ).א"נ(ח "ז. א"ר וג"ג' הכל א' ומ' וכן גבו
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 הנה לוי ולבני" שם וכתוב ,"נתתי הנה"
 וכל" וכתוב ,"בישראל מעשר כל נתתי

 'לה העץ מפרי הארץ מזרע הארץ מעשר
  .הוא

 äðä àëä áéúë õøàä ìë éðô ìò øùà òøæ òøåæ
 íúä áéúëå éúúð)àë çé øáãîá ( äðä éåì éðáìå

éúúðúà  áéúëå ìàøùéá øùòî ìë ) æë àø÷éå
ì ( õòä éøôî õøàä òøæî õøàä øùòî ìëå

åäéì"àåä ä:  
 בכורי להביא :עשרה שתים מצוה

 פרי בו אשר העץ כל ואת" שכתוב ,האילן
 אסור לכם ,לי שראוי ימ כל ,"זרע רעוז עץ

 המעשר כל להם ונתן להם התיר ,למאכל
 לכם ,"לכם נתתי" .האילנות ובכורי שלו
  .שאחריכם לדורות ולא

 àðìéàã éøåëá äàúééàì øñéøú àãå÷ô
 áéúëã)èë à úéùàøá ( åá øùà õòä ìë úàå

 ìë òøæ òøåæ õò éøô>àîï <)éàî( éì éæçúàã 
ì áäéå ïåì øéúà ìëéîì àøéñà ïåëì ìë ïå

 íëì íëì éúúð ïéðìéàã ïéøåëáå äéìéã àøùòî
ïåëéøúáã ïéøãì àìå:  

 לבנו פדיון לעשות :עשרה שלש מצוה
 ,הם ממונים ששני ,בחיים אותו לקשר
 על ועומדים ,מות של ואחד חיים של אחד

 פודההוא  ,בנו את האיש וכשיפדה ,האדם
 יכול לאאז ו ,ההוא המות ימיד אותו
 את אלהים וירא" של דסו וזה .עליו טולשל

 זה ,"טוב והנה" .בכלל ,"עשה אשר כל
 ועל .המות מלאך זה ,"מאד" .חיים מלאך

 ,חיים של זה מתקיים ההוא בפדיון כן
 קונה הזה בפדיון ,המות של אותו ונחלש

 הרע הצד ואותו .שנתבאר כמו ,חיים לו
  .בו אוחז ולא אותו עוזב

 äéøáì àð÷øåô ãáòîì øñéìú àãå÷ô
ì àøù÷ì ïééçã ãç åäðéð ïðîî ïéøúã ïééçá äé

 øá ÷åøôé ãëå ùð øáã äéìò ïéîéé÷å àúåîã ãçå
 àìå äéì ÷éøô àúåî àåääã àãéî äéøáì ùð

 àã àæøå äéìò äàèìùì ìéëé)àì à úéùàøá (
éäìà àøéå" áåè äðäå ììëá äùò øùà ìë úà í

 àã ìòå úåîä êàìî àã ãàî íééç êàìî àã
ã àã íéé÷úà àð÷øåô àåääáç ùìçúàå íéé

àã àð÷øåôá úåîã àåääéð÷à äîë íééç äéì 
 ãéçà àìå äéì ÷áù àùéá àøèñ àåääå øîúàã

äéá:  
 יום את רולשמ :עשרה ארבע מצוה

 מעשה מכל המנוחה יום שהוא השבת
 אחת ,מצוות שתי כלולות כאן .בראשית
 אותו לקדש ואחת ,השבת יום שמירת

 כמו השבת יום את רולשמ .דושויבק היום
 של יום שהוא ,עליו והערנו הזכרנוש

 בו נתקנו המעשים וכל ,לעולמות מנוחה
 שהתקדש כיון .היום שהתקדש עד ונעשו
 שלא רוחות של בריאה נשארה ,היום

   .גופות להם נבראו
 לעכב הוא ברוך הקדוש ידע לא וכי

 גופות שיבראו עד היום את לקדשמ
 ורע טוב הדעת עץ אלא ,הללו לרוחות

 ורצה ,הרע של האחר הצד אותו את עורר
 בכמה רוחות כמה ונפרדו ,בעולם להתחזק

 שראה כיון. בגופות בעולם להתחזק מינים
 עץ מתוך נתעורר ,כך הוא ברוך הקדוש
 ,אחר באילן והכה רוח נשיבת החיים

 .היום והתקדש טוב של אחר צד והתעורר
 רוחות והתעוררות גופות בריאת שהרי
 בצד אול ,הזה בלילה היא הטוב בצד

 åäéàã àúáùã àîåé àøèðì øñéáøà àãå÷ô
àîåé  ïìéìë àëä úéùàøá éãáåò ìëî àçééðã

 àùã÷ì ãçå úáùä íåéã àøéèð ãç ïéãå÷ô ïéøú
 äîë àúáùã àîåé àøèðì äéùåã÷á àîåé àåää

ã àçééðã àîåé åäéàã åäééìò àðøòúàå àðøëãà
 ãò åãéáòúàå åììëúùà äéá ïãéáò ìëå ïéîìòì
 øàúùà àîåé ùã÷úàã ïåéë àîåé ùã÷úàã

 àôåâ ïåì éøáúà àìã ïéçåøã äàéøá  
á÷ òãé äåä àì éëå" àîåé àùã÷ì àáëòàì ä

 úòãã àðìéà àìà ïéçåø éðäì ïéôåâ ïåøáúéã ãò
øçà àøèñ àåää øòúà òøå áåè àòáå òøã à

 äîëá ïéçåø äîë åùøôúàå àîìòá àô÷úúàì
 àîçã ïåéë ïéôåâá àîìòá àô÷úúàì ïéðééæ

á÷"øòúà êë ä)å(áéùð ééçã àðìéà åâî å àçåøã 
 áåèã àøçà àøèñ øòúàå àøçà àðìéàá ùèáå
 åøòúàå ïéôåâã åàéøá àäã àîåé ùã÷úàå
 àìå àéìéì éàäá åäéà áåèã àøèñá ïéçåøã

îìàå àøçà àøèñá àøçà àøèñ íéã÷à àì
                                                           

 .ע מקורו"וצ" דא קני"בדפוס וילנא איתא  א
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 בלילה האחר הצד הקדים ואלמלא .האחר
 יכול לא ,הטוב צד שיקדים טרם הזה

 .אחד רגע אפילו לפניהם דולעמ העולם
 ,רפואה הקדים הוא ברוך הקדוש אבל
 לפני והקדים ,היום דושיק לפניו לגישד

 שחשב ומה .העולםהתקיים ו ,האחר הצד
 נבנה ,להתחזק בעולם להבנות האחר הצד

 גופות ונבנו ,והתחזק הטוב צד הזה בלילה
   .הטוב מצד הזה בלילה קדושות ורוחות

 זה את שיודעים חכמים של נתןעֹולכן ו
  משבת

 àì áåèã àøèñ íéã÷é àìã ãò àéìéì éàäá
 àãç àòâø åìéôà åäééî÷ í÷éîì àîìò ìéëé

á÷ íéã÷à àúååñà ìáà"äà àùåã÷ äéî÷ âéìãã 
 àîìò íéé÷úàå àøçà àøèñ éî÷ íéã÷àå àîåéã

àøçà àøèñ áéùçã äîåá àîìòá éðáúàì 
å áåèã àøèñ àéìéì éàäá éðáúà àô÷úúàì

ðáúàå ó÷úúàå éàäá ïéùéã÷ ïéçåøå ïéôåâ ïå
 áåèã àøèñî àéìéì  

úáùî àã éòãéã ïéîéëçã ïúðåò êë ïéâáå  

  ãé/á  
 הצד זה את רואה אז שהרי. לשבת

 מעשים לעשות חשבה שהיא שכמו ,האחר
 ומשוטטת הולכת .שהוהקד של צדה של

 כל את ורואה ,שלה והצדדים צבאות בכמה
 של בגלוי מטתם את שמשמשים אותם
 הבנים אותם וכל ,הנר לאור גופם

 עליהם ריםושש ,נכפים הם משם שיוצאים
 הרוחות ואותם .ההוא האחר מהצד רוחות

 ,מזיקים שנקראים הרשעים של ערומותה
 כיון. אותם והורגת ת"לילי בהם ושורה

 על שולטת שהווהקד היום שהתקדש
 עצמו מקטין האחר הצד אותו ,העולם
 פרט ,השבת ויום שבת ליל כל ונטמן

 על שהולכים שלו הכת וכל ן"לאסימו
 של הגלויים את לראות בסתר רותהֵנ

 נקב בתוך נטמנים כך ואחר ,התשמישים
   .הגדול תהוםה

 צבאות כמה ,השבת שיצאה כיון
 כן ועל ,בעולם ומשוטטים פורחים ומחנות

 העם על ישלטו שלא פגעים של שיר תקןנ
 בלילה ,משוטטים מקום לאיזה .הקדוש
 טולשל וחושבים בחפזון איםכשיוצ ,ההוא

 אותם ורואים ,הקדוש העם על בעולם
 תחילהוב ,הזו השירה את ואומרים בתפלה

 ,הכוס על ומבדילים בתפלה מבדילים

àäã úáùìâ àøçà àøèñ àã úàîç ïéãë 
áòîì úáéùç éäéàã äîëããéáò ãã àøèñ 

 ïéøèñå ïéìééç äîëá àèèùîå àìæà äùåã÷ã
 åäééñøò éùîùî à÷ã ïåðéà ìë úàîçå äìéã
 ïéðá ïåðéà ìëå àðéöåáã àøåäðì ïåäéôåâã àéåìâá

 ïîúî ïé÷ôðãååää ïéçåø åäééìò åøùã ïéôëð 
ïéçåø ïåðéàå àøçà àøèñ àåääîå ïéàìéèøò 

éìéì åäá úàéøùå ïé÷éæî ïåø÷àã àéáééçã" ú
å äùåã÷ àèìùå àîåé ùã÷úàã ïåéë ïåì úìéè÷

 äîøâ úøéòæà àøçà àøèñ àåää àîìò ìò
 øá àúáùã àîåéå àúáùã àéìéì ìë úøîèàå

]ïî[åîéñà " éâøù ìò éìæàã äéìéã úë ìëå ï
éåìâ ìò éîçîì åøéîèáàæ øúáìå àùåîùã 

ïåøîèàç àáø àîåäúã àá÷åð åâ   
 ïéçøô ïééøùîå ïéìééç äîë àúáù ÷ôðã ïåéë

íéòâô ìù øéù ï÷úà àã ìòå àîìòá ïéèèùîåè 
 éèèùî øúà ïàì àùéã÷ àîò ìò ïåèìùé àìã
 ïéáùçå åìéäáá é÷ôð ãë àéìéì àåääá
 ïåì ïàîçå àùéã÷ àîò ìò àîìòá äàèìùì
 éìãáî àúåøéùáå àã àúøéù ïéøîàå àúåìöá
 éìæàå ïîúî éçøô ñåëä ìò éìãáîå àúåìöá

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(ם "ק א"ט דצריך להוסיף מחול עה"ה א
 .זוהר הרקיע' עי ב
  ).א"ד(גליון אתבנון רוחין וגופין קדישין  ג
 .ע מקורו"בדפוס וילנא איתא עבידי וצ ד
 .ע מקורו"וצ" יהון"בדפוס וילנא איתא  ה
ז ''רוחות ערומות של רשעים שאין להם במה להתלבש ומשוטטים בעולם לטמא בני אדם בש ו

מ שאלו רוחות ''יראה קרי ויל שפועלים שהאדם ''ן ר''שגורמים שהאדם ההוא רואה קרי והיינו דאקרו
  ).א''ד(ערומות הם של רשעים שראו קרי כל ימיהם ולא חזרו בתשובה 

 .ע מקורו"וצ" גלויי"בדפוס וילנא איתא  ז
  ).א"ד(נסתרים שם ושם מקומם ' תוך נקבי התהום רבה שהם חלונות שהקליפות חיצונו ח
 .ב"שבועות טו ע' עי ט
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 ומגיעים ומשוטטים והולכים משם פורחים
 ומהצד מהם יצילנו הרחמן .המדבר לתוך
  .@הרע

ì àðîçø àøáãî åâì ïàèîå éèèùîåùé ïáæ
øèñîå åäééðîàààùéá :  

 זכרונם רבותינו אמרו) במוצאי שבת(
 :לעצמם רעה גורמים הם שלשה לברכה

 מי ,השני .עצמו את שמקלל מי ,אחד
 .כזית בהם שיש פרורים או לחם שזורק

 שבת במוצאי נר שמדליק מי ,השלישי
 ,דסדרא שהולקד ישראל שמגיעים בטרם
 טרם הזו באש להדלק הגיהנם לאש שגורם
 בגיהנם יש אחד שמקום .זמנם שהגיע
 ואותם ,שבתות שמחללים לאותם

 אותו את מקללים בגיהנם שיםנענש
 לו ואומרים ,זמנו שהגיע טרם נר שהדליק

 צנוף" ,"' וגוגבר טלטלה מטלטלך 'ה הנה"
". ידים רחבת ארץ אל כדור צנפה יצנפך
 אש להדליק הוא ראוי שאין משום

 יםמבדיל שישראל עד שבת כשיוצאת
 שעד משום ,הכוס על ומבדילים בתפלה

 השבת שתווקד ,היא שבת הזמן אותו
  .עלינו שולטת

)úáù éàöåîá (æ åðéúåáø åøîà" àúìú ì
 èééìã ïàî ãç åäééîøâì àùéá ïéîøâ ïåðéà

äéîøâá ïéøåøéô åà àîäð ÷éøæã ïàî àðééðú 
 àâøù ãé÷åàã ïàî äàúéìú úéæë åäá úéàã

àì ãò àúáùã à÷ôîáâùé åèî  àùåã÷ì ìàø
 éàäá à÷ìãàì íðäéâã àøåðì íéøâã àøãñã
 úéà àúëåã ãçã åäééðîæ àèî àì ãò àøåð
 ïåðéàå úåúáù éììçî à÷ã ïåðéàì íðäéâá
 ãé÷åàã àåääì äéì ïéèééì íðäéâá ïéùåðòã

 äéì éøîàå äéðîæ àèî àìã ãò àâøù) äéòùé
æé áë (åäé äðä"åâå øáâ äìèìè êìèìèî ä ') íù

çé (ôðöé óåðö íéãé úáçø õøà ìà øåãë äôðö ê
 ÷éôð ãë àøåð à÷ìãàì àåä úåàé åàìã ïéâá

 ãò àúáù>éìãáîã <)éìãáîå( ìàøùé 
àúåìöáã >éìãáîå <)éìãáîã( ïéâá àñë ìò 

ùåã÷å àåä úáù àðîæ àåää ãòãà èéìù úáùã 
àðìò  

 אותם כל ,הכוס על שמבדילים ובשעה
 על שהתמנו המחנות אותם וכל לותיהחי

 למקומו ישוב ואחד אחד כל ,לוהח ימות
 משום. עליה שהתמנה ולעבודתו

 דשוהק ,היום והתקדש שבת שכשנכנסה
 מתבטל לווהח ,בעולם ושולט מתעורר
 לא השבת שיוצאת השעה עד ,שלטונו

 ,שבת שיוצאת גב על ואף .למקומם שבים
 שישראל הזמן עד למקומם שבים לא

 קדש בין המבדיל 'יי אתה ברוך אומרים
 והמחנות ,מסתלק דשוהק אז .לולח

 ושבים מתעוררים לוהח ימות על שהתמנו
 משמרתו על ואחד אחד כל ,למקומם

 עד שולטים לא זה כל ועם .עליה פקדושה

 ïéìééç ïåðéà ìë àñë ìò ïéìéãáîã àúòùáå
 ìåçã éîåé ìò ïðîúàã ïééøùî ïåðéà ìëå)å( ìë

úé ãçå ãçåáä äéìò éðîúàã äéðçìåôå äéøúàì 
 ùã÷ àîåé ùã÷úàå àúáù ìàò ãëã ïéâá

 ìåçå àîìòá èéìùå øòúà]éãòúà) [øòúà( 
àúåðèìåùîå >äéìéã< àúáù ÷éôðã àúòù ãò 
 ïéáééú àì>åäééøúàì< òàå" àì àúáù ÷ôðã â

 êåøá ìàøùé éøîàã àðîæ ãò åäééøúàì ïéáééú
åäé äúà" ùã÷ ïéãë ìåçì ùã÷ ïéá ìéãáîä ä

 ìåçã éîåé ìò åàéðîúàã ïééøùîå ÷ìúñà
 äéøèî ìò ãçå ãç ìë åäééøúàì ïéáééúå ïéøòúî
 ïåäéã ãò ïéèìù àì àã ìë íòå äéìò ãé÷ôúàã

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו"וצ" ומסטרין"בדפוס וילנא איתא  א
  ).א"נ(ב "י. כי בקללו נתן עצמו לשטן והרשהו עליו ב
ה ואפשר לפלוגי בין אדלוקי "י שרגא דקאמר היכי מצי למימר תו בורא מתימה אי לא מצי לאדלוק ג

אבל לבתר הכי מצי לאדלוקי למימר ביה ' שרגא לאוקדא נורא דשרגא לא מצי לאדלוקי עד דלא מטו כו
לא מצי לאוקדא עד לבתר דמבדילי אכסא ובהכי ניחא שפיר דזימנין קאמר ' דמטו כו' ה אבל נורא אפי"במ

 ).א"ד(ד " וזימנין לאדלוקי שרגא כנלעלאדלוקי נורא
  ).א"נ(ב "י. ס וזר לא יקרב אליהם"ו ה"ס כ"ו הכו"שסמים בקבה' פי ד
 .ע מקורו"וצ" יתיב"א בדפוס וילנא אית ה
  ).א"הגהות הגר(משולטנהא  ו
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 נקראים לםווכ ,הנר מסוד אורות שיהיו
 ,נמשךש האש שמאור( משום האש מאורי

 האש ומיסוד )האש עמוד שמסוד א"נ
  .ןהתחתו העולם על ושולטים כולם באים

 éøåàî ïåø÷à ïåäìëå àâøùã àæøî ïéøåäðùàäà 
 ïéâá àãâðã àøåðã àøåäðîã]ð" àæøîã à

àøåðã àãåîòã[àøåðã àãåñéîå ïàéúà  åäìë 
äàúú àîìò ìò ïéèìùå  

 השלימו טרם נר מדליק כשאדם זה וכל
 הוא אם אבל. דסדרא שהוהקד את ישראל
 אותם ,דסדרא שהוקד שישלימו עד ממתין

 את עליהם מצדיקים שבגיהנם הרשעים
 מיםימקי והם ,אהו ברוך הקדוש של דינו
 שאומרים הברכות כל האיש אותו על
 ,"השמים מטל האלהים לך ויתן" ,בוריהצ

 ,"' וגובשדה אתה וברוך בעיר אתה ברוך"
 ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל אשרי"
 זה מה ,רע ביוםכתוב ל צריך היה ".'ה
 ההיא הרעה ששולטת יוםב ,"רעה ביום"

 ,"דל אל משכיל אשרי" .נשמתו את לקחת
 אצל מחטאו תולרפאו מרע שכיב זהו

 היום זה ,אחר דבר .הוא ברוך הקדוש
 ,ממנו נצול] והוא[ ,העולם על שורה שהדין

 היום ,"'ה ימלטהו רעה ביום" שנאמר כמו
 על טולשל רעה לאותה הדין שנמסר
  .העולם

 àì ãò àâøù ÷éìãà ùð øá ãë àã ìëå
 åäéà éà ìáà àøãñã àùåã÷ ìàøùé åîéìù

 ãò ïéúîî ïéáééç ïåðéà àøãñã àùåã÷ åîéìùéã
á÷ã àðéã åäééìò ïé÷éãöî íðäéâã" ïåðéàå ä

 éøîà à÷ã ïàëøá ìë ùð øá àåää ìò éîéé÷î
 àøåáö)çë æë úéùàøá (éäìàä êì ïúéå" ìèî í

 íéîùä)â çë íéøáã ( êåøáå øéòá äúà êåøá
åâå äãùá äúà') á àî íéìäú ( ìéëùî éøùà

åäé åäèìîé äòø íåéá ìã ìà" éòáî òø íåéá ä
 äòø íåéá éàî äéì>á< äòø àéää àèìùã àîåé

 àåä àã ìã ìà ìéëùî éøùà äéúîùð áñéîì
á÷ éáâ éåáåçî äéì äàñàì òøî áéëù" øáã ä

 áéæúùà àîìò ìò àéøù àðéãã àîåé àã øçà
åäé åäèìîé äòø íåéá øîúàã äîë äéðî" ä

 ìò äàèìùì äòø àåääì àðéã øñîúàã àîåé
 àîìò]øñç[ á  

  åè/à  
úéùàøá:  úéùàøá:  

 חקק המלך בחכמת בראשית( בראש
) חקיקה( חקיקות חקק ,המלך שלטון )'וכו

ùéøáâ >ð" óéìâ àëìîã àúîëçá úéùàøá à
åëå'<àëìîã àúåðîøåä ãóéìâ ä éôåìâà ]ð" à

                                                                                                                                                                                     

להפשיט א שתכלית הברכה בזה הוא כדי "שם יב ע' ועי, ה דצריך"ב ד"ז קח ע"א על תיקו"בבהגר' עי א
 .נחש ולהתלבש במאורי האשהעור של את ה

ה ודורו "ה היה ניצוץ מרע"י ע"דע כי הרשב' ה בריש הורמנותא וכו"גהה). א"ד) (ב' סי(סוף חלק זה ' ע ב
י לראות "ש בן יוחאי ולכן זכה רשב"ת ר"דור דעה ולכן התחיל ספר הזוהר במילה בריש שהוא ר' היה בבחי

מעלת דור המדבר כנזכר בזוהר פרשת שלח לך ואמר שם דלא הוה כדרא דמדברא אלא דרא דידיה עד 
פרקים כנגד חמשה חומשי ' ה ולכן עשה ספרא דצניעותא ה"כ ניצוץ משרע" שהוא גדייתי מלכא משיחא

תורה ולכן ברח מפני הקיסר באמרם שמעון שגינה יהרג כמו שברח משה מפני פרעה ושם השיג שלימותו 
 .מ"י שלימותו במערה במדברה דלוד כי שם נגלו אליו אלהים עכ"במדבר וכן השיג רשב

שפתח ביחוד שהשכינה מתייחדת בכל ' נר). א"ד(ב ”א לו ע”עיין תקונים טו ע). א"ד(י "אותיות רשב ג
ש "ברי' ואלו השמות כולם ממש גי. פינחס' מ פ"בר' י אלקים שקי כדאי"ה אדנ"ה יקו"הנהו שמהן והם אהי

 ).א"נ(ם "א. והוא פלא
עיין בתקונים רשות ורצון המלך יתעלה היה קודם לכל מתהוה להתאצל אצילות ממנו בדרך חקיקה ו ד

. והוא קודם לרצון, ק"ד שהיינו עתיק ומלכות דא"י י ע"א על ס"בבהגר' ועי. זוהר הרקיע' עי). א"ד(' תקון ה
כ באותו " והוא ג,ג חוורתי" חוורתא דגלגלתא שהן י-גלופי דגלופין , ל"וז, ב" יא עצ"א על ספד"בבהגר' עי

ג "ל הן י" ובחוורתא הנ,ש למטה"קון העולם וכמי החוורתא הוא חורבן ותי" וע,ל"ג תיבות כנ"פסוק י
 והן שורש ,האי גלגלתא חוורתא אנהיר לתליסר עיבר גלופין) ב"דף קכח ע(ר "ש בא" כמ,ג גלופין"חוורתי י

ז לח "א על תיקו"בבהגר' ועי. ל"עכ,  ולכן ראשית הכל הגליפה, והוא ראשית של כל האצילות,לכל הגילופין
' הנוק' הראשון והוא בחי' ס שהוא הנוק"והוא על ידי המו', שה בסוד נוקב שמכאן מתבאר שהכל נע"ע

ם ”וקודם לכן הוא חשוב א, מכאן מתבאר שתחילת הויית הזמן הוא מהאצילות ואילך. א"במוחין דא
  ).ד"ב ע”א ע"ביאורים ח(

לוי חקק חקיקות האצילות מהעלם אל הגי). ד"ח כג ע"א על תז"בהגר(היא בסוד כתר " חקיקה"כל  ה
בזהירות ניצוץ אור עליון ). א"נ(ם "א. 'חקיקת המדות בעצמותו ית' פי). א"ד(כדבר הנחקק מבלי להעבירו 
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נסתר  תוך ויצא ,חזק רנ עליון באור
 עשן סוף איןה )מסוד( מראש ,הנסתרים

 שחור ולא לבן לא ,בטבעת נעוץ לםובג
 כשמדד .כלל צבע ולא קויר ולא םואד ולא

 ,ירלהא צבעים עשה ,מדידה )כשחזר(
 אחד יןימע) ויצא( יצא ,רנה בתוך לפנים

סתום תוך  ,למטה צבעיםה נצבעו שממנו
 ולא בקע ,ף של סוד האין סוהסתומים

 עד ,כלל נודע לא שלו האויר את בקע
 נקודה מאירה שלו הבקיעה דחק שמתוך
 לא נקודה אותה אחר עליונה סתומהאחת 
 המאמר ,ראשית נקראת ולכן ,כלל נודע

  .הכל של הראשון

éôåìâà ]ð"åôéìâ à[äàìò åøéäèá á àðéöåá 
àúåðéãø÷ãâ >å< åîéúñã íéúñ åâ ÷éôð)àùéøî( 

]àæøî[éàã "åñ ï"àøèå÷ óã õéòð àîìåâá 
à÷æòáä ÷åøé àìå ÷îåñ àì íëåà àìå øååç àì 

ììë ïååâ åàìåå ãë ]ãéãîð "øãä à[æ  ãéáò àçéùî
 ÷éôð àðéöåá åâá åâì àøäðàì ïéðååâ]ð"÷éôðå à[ 

 åâ íéúñ àúúì ïéðååâ åòáèöà äéðîã åòéáð ãç
 ïéîéúñ>àæøã <)àæøî(éàã "åñ ï"óç àìå ò÷á 

òãééúà àì äéìéã àøéåà ò÷áè åâîã ãò ììë 
äéúåòé÷áã å÷éçãé àîéúñ àãç äãå÷ð øéäð 

áå ììë òãééúà àì äãå÷ð àéää øúá äàìò ïéâ
àìëã äàîã÷ øîàî úéùàø éø÷à êëàé:  

מצדיקי ו הרקיע כזהר יזהרו והמשכלים"
נסתר  זהר ".הרבים ככוכבים לעולם ועד

åøéäæé íéìéëùîäåáé é÷éãöîå òé÷øä øäæë 
ãòå íìåòì íéáëëë íéáøäà) â áé ìàéðã ( øäæ

                                                                                                                                                                                     

וכן תרגום של צהרים הוא טיהרא ורמז אל תוקף ההארה כאור המזהיר ' ל שרגא בטיהרא וכו"מלשון רז
  ).א"ד(בצהרים 

 .ובמקומו גורס את המוסגר, נמחק ביהל אור א
). א"ש סב ע"הקדו(ם ”נשאר מאור אוהוא הרשימו ה, )א"ש טז ע"הקדו(כלומר העולם דקו וצמצום  ב

  ).ב"א מב ע"כללים ח(א "ח נ ע"א על תז"בבהגר' ועי, הטהירו הוא תוקף האור
נר ' שמחת לב בלשון יון וכן בהגהותיו לזהר פי' והאמת פי' ל במעריך הפיץ והדיח כל הפי"הרמד ג

ניצוץ חזק ורמז אל  ).ומול שכאן מק"א אלו ונ"בדפוסים שלנו נשמט הציון לדברי נ. א"נ(ן "השמחה מאי
א לעין הראות "א לעין השכלי לראות ולהשיג בדברים הנעלמים העליונים כמו שא"אפיסת ההשגה שא

ל בפסחים חיטי "שמזהיר בחוזק הזהירות ובהירות והוא מלשון רז' לראות בניצוץ מראה הלטוש
א דקדרינותא והוא מלשון ויש גורסים בוצינ. י חטים הגדלים בהרים קשים וחזקים"דקרדוניתא ופירש

ויש . ש ישת חשך סתרו"קדרות ושחרות לרמז אל רוב העלמותיו כי כן יתיחס כל דבר נעלם אל חשך כמ
והוא אבן הבדיל משקל הבנאים שבו שוקלים ואומדים ומשערים כדי שיעלה ' גורסים בוצינא דקדרונית

לומר אומדין השיפוע הגבוה ובלשון מלת קדרוניתא הוא מלשון משנה מקדרין בהרים כ' הבנין ישר ופי
הוא כמשקל אל הבנין עולה ' ר ולפי שאותו ניצוץ הנזכר אשר הוא ראשית גילוי רוממותו ית"ערבי תקדי

בוצינא דקורדניתא ' פי' ז וכלי"ל ספר הפרדס פ"ז). א"ד(ויורד לכן קראו בוצינא דקדרוניתא והבורר יברר 
וא בכתר ונאחז בו כמו גפרית שהאור נאחז ויש גורסים קדרונאת הזוהר גפרית והכוונה כי האור העליון שה

 ).ה"של(ל "עכ. על רוב העלמו
  ).הערת הזוהר(עשן ' פי ד
ד צורת ניצוץ וגם הוא צורת גולם שתוכל לצייר ממנו כל אות "קשור ניצוץ הנזכר בגולם שהוא אות יו ה

והוא יסוד אבא שנקשר ביסוד ). א"ד(שתרצה כגולם הזה בלא צורה ומוכן לכל צורה שתרצה לצייר בו 
א על "בבהגר' ועי, )א כא"ש גדלות דז"פת(' שבאחורי האות א' והוא האות י, )א"י ד ע"א על ס"בהגר(אמא 

 הוא סוד רשימו המקיף שהוא סוד הצמצום שמשם שורש הכלים חיצוניות "עזקא. "ב"ח כד ע"תז
ש פנימיות "פת ( מן הקו הנמשך תוך הרשימוהסוד הפנימיות המאירבד "ויל הוא " הנוטרא וק,העולמות
  ).'פתח ג, וחיצוניות

 ).ב"ח כ ע"א על תז"בהגר(ד "כלומר שהוא הגוון החמישי רמוז בקוצו של יו ו
). א"נ(ל "הרמד. כד מדיד היסוד שהוא נקרא אמה וצריך ביחוד גבורה לירות חצים' פי). א"ד(מדה  ז

  ).א"ב ע”י ע"א על ס"בהגר(בכחה לעשות זאת מכח שרשה שבגבורה דעתיק 
  ).א"ב נו ע"כללים ח(ם ”ס בחוט דאור א"כלומר התגלות אור המלכות דא). א"ד(ב "ז ע"בראשית י ח
 ).א"ד(אינו מושג  ט
 ).א"ד(א "ע' לעיל ב י

' ב(וביהל אור , י"אריכות במאמרי רשב' עי). הערת הזוהר( מה שחסר כאן 'א'  עיין בסוף הספר סייא
 .'אריכות בכללים כלל יד ענף ב' ועי, )מהדורות

 .א"זוהר הרקיע כא ע' עי יב
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 ולא שהגיע ,שלו אוירבהכה הנסתרים 
 ואז ,זו) אורב(נקודה ב )והאירא "נ( ,הגיע

 היכל לו ועשה ,הזאת הראשית התפשטה
 להיכלו כבוד( ולתשבחתו לכבודו

 ולהיכלו ולכבודו א"נ ,ותשבחתול
 להוליד דשוק עַרֶז עַרַז שם ,)ולתשבחתו

 דשוק זרע" סוד וזה ,העולם לתועלת
 זרע כמו ,לכבודו עַרֶז עַרשַז ,זהר ".מצבתה

 לפנים שמתכסה טוב ארגמן שלהזה  משיה
 ותועלת תשבחתו שהיא היכל לו ועושה

 שלא סתום אותו ברא הזו בראשית .לכל
 ,אלהים ראנק זה היכל . הזההיכלל נודע
  ".אלהים ברא בראשית" זה וסוד

äéìéã àøéåà ùèá ïéîéúñã àîéúñá >ð" àéèîã 
éèî àìåð "øéäðàå à<âäãå÷ð éàäá ã >ñ" à

àøåäð <]éàäá åäðàå[èùôúà ïéãëå ä éàä 
 äéì ãéáòå úéùàø]ì àìëéä äéø÷é

äéúçáùåúìå[åæ ]ð" äéìëéäìå äéø÷éìå à
äéúçáùåúìå[) àúçáùåúìå äéìëéäì àø÷é (

 àòøæ òøæ ïîú]àùãå÷ã[ àúìòåúì àãìåàì 
 àã àæøå àîìòã)âé å äéòùé ( äúáöî ùã÷ òøæ

 éùîã àòøæ éàäë äéø÷éì àòøæ òøæã øäæ
åâì éôçúàã áè ïååâøàãç àìëéä äéì ãéáòå 

òåúå äéìéã àúçáùåú åäéàã éàäá àìëã àúì
 òãééúà àìã àîéúñ àåää àøá úéùàø

éäìà éø÷à àã àìëéä àã àìëéäì" àã àæøå í
éäìà àøá úéùàøá"íè )à à úéùàøá:(  

 בסוד נבראו המאמרות כל שממנו זהר
 הסתום הזהר של הנקודה של התפשטות

 ,תמיהה אין ,"ברא" כתוב בזה אם .הזה
 ".בצלמו האדם את אלהים ויברא" שכתוב

 ,הכל של הראשון ,בראשית סוד זה זהר
 מאיר( ,בצדו חקוק קדוש שם ,ה"אהי שמו

 בעטרה חקוק ,אלהים )מאירא "ונ ,בחקיקה
 ,וגנוז נסתר היכל ר"אש )העטרה בחקיקת(

 ש"רא ר"אש ראשית של סוד של הראשית

 àæøá åàéøáúà úåøîàî åäìë äéðîã øäæ
äãå÷ðã àúåèùôúàãéíéúñ øäæã  éàäá éà àã 

àäååú úéì àøá áéúëàé áéúëã )æé à úéùàøá (
éäìà àøáéå"åîìöá íãàä úà íáé  øäæ]àæø[ àã 

 àìëã äàîã÷ úéùàøá]äéîù[ àîù äéäà 
àùéã÷âé àôéìâ )éåøèñá( ]ð"ðå øéäð à" à

øéäð àôìåâá[éäìà " àøèéòá àôéìâ í]ð" à
àøèéòã àôåìâá[ùà " æéðâå øéîè àìëéä ø

                                                                                                                                                                                     

 ).א"הגהות הגר(קודם והמשכילים ' ל בעמוד ב"והמשכילים עד כאן צ א
אין זיווג ממש מכתר ). א"ד(לשון הכאה והוא רמז אל תוקף זריחת האור שמכה בלטישת אורו למטה  ב

עם חכמה אלא רק התלהטות וזוהרי אור המזהירים מזה לזה ונקרא בשם בטישו שהוא זיווג נעלם 
' ועי) ג"ב פב ע"ביאורים ח(א אינו זיווג ממש אלא רק כעין זיווג שכן הו) א"צ יג ע"א על ספד"בהגר(

והוא בסוד . החכמות' א בענין ג"ז קכז ע"א על תיקו"בבהגר' עי. ה כד אתפשט"ב ד"ח יח ע"א על תז"בבהגר
  ).ג"ב פב ע"ביאורים ח(א שהוא שורש אבא "כתר כלומר אוירא עלאה שבא

' והיינו שהמה בבחי, אריכות בעניין זה' וכללים כלל טו ענף חא "נח סה ע' עי). א"ד(ב "ו ע"בראשית י ג
 .'ף פרק ב"ח שער אח"ע' ועי, )ג"ש סד ע"הקדו(שאינו מסתלק לגמרי " רצוא ושוב"

א "צ יז ע"א ספד"בהגר(א טורנא ובטש גו מוחא "כלומר שיוצא מרדל). ג"ב פב ע"ביאורים ח(חכמה  ד
 ).ה האי מתקלא"ד

 ).א"הגהות הגר(איתפריט  ה
יה היכלא ועביד ליקר"ובמקומו איתא , א"נמחק בהגהות הגר" ועביד ליה היכלא ליקריה ולתושבחתיה" ו

  ".לתושבחתא
ח "ז תיקון י"תיקו, ב"א ע"רצ, ב"ז רפט ע"עוד אד' ועי. א הוא רק על ידי אבאדהיינו שכל מציאות אמ ז

 ).א"א יא ע"ה ח"דע(שם ' ב' א סי"רנא ע, א"ב ע"וקע, א"לקמן לח ע, סמוך לסופו
 ).א"ד(שמתכסה ומתעלם לפנים  ח
 .אריכות ביהל אור' עי ט
 .יהל אור' עי י

כ "כ אין לתמוה ג"בריאה א' ילות כזה כתיב ברא לל אם אפילו במקום גבוה דאצ"ר). א"ד(אין תמיה  יא
  ).א"נ(ח "ז. ג דכתיב לישנא דבריאה"ואע' ש ויברא אלקים דקאי נמי על עולם אצי"מ

 ).ה"של(א "בחייט דף קלו ע' עי יב
א לו "ביאורים ח' עי). א"נ(ב "הרש. ו"אלקים פ' א גי"א אותיות אחרונות פאד"ד ה"א יו"ף ה"אל' פי יג

  .ן"אימא ותחילת האצילות דזו' בחי, אבא' בחי: ה"ות אהישמ' א דיש ג"ע
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àúåàéøù æéðâå øéîèààøã àæøã éù"ùà ú" ø  וכאשר. מראשית שיוצא
àø"ãëå úéùàøî ÷éôðã ù  

  åè/á  
 )סדרב( וההיכל הנקודה לאחר התתקן

 עליונה ראשית כולל בראשית אז ,כאחד
 ההיכל אותו צבע התחלף כך אחר .בחכמה
 נקודה )ההיכל התחדש וממנו( .בית ונקרא
 בסוד בזה זה וללכ ,ש"רא נקראת עליונה

 , כשהכל הוא יחד בכלל אחד.בראשית
 קוןילת שנזרע כיון ,בבית וביש היה טרם

  .נסתרגנוז ו אלהים נקרא אז ,הישוב

 àìëéäå äãå÷ð øúáì ï÷úúà)áàøãñ ( àãçë
 ìéìë úéùàøá ïéãë)úéùàø ( äàìò àúéùàø

øúáì àúîëçááàìëéä àåää ïååâ óìçúà  ]ð" à
àìëéä ùãçúà äéðéîåúéá éø÷àå ) [úéá éø÷àå( 

>ð úéá éø÷àå"àìëéä ùãçúà äéðéîå à< 
åãå÷ðäâàø éø÷à äàìò " àæøá àãá àã ìéìë ù

úéùàøáã ãò àãç àììëá àãçë àìë åäéà ãë 
 àðå÷úì òøãæàã ïåéë àúéáá àáåùé éåä àì

àáåùéãäéäìà éø÷à ïéãë "àîéúñ àøéîè í:  

 )שבנים עד( כשבנים וגנוז נסתם זהר
 של בפשיטות , קייםוהבית ,להוליד בתוכו
 הוסרהטרם שו .דשוק זרע אותם שלתיקון 

 נקרא לא ,הישוב התפשטות התפשטה ולא
 אחר .בראשית של בכלל הכל אלא ,אלהים

 אותם הוציא ,אלהים של בשם תקןהתש
 הוא מי .בו שנזרע זרע מאותו תולדות

 של סוד חקוקות אותיות אלו ,זרע אותו
 אותה . נקודהמאותה שיצאו התורה

 )זרע( סוד היכל אותו בתוך זרעההנקודה 
 .ק"חיר ,ק"שור ,ם"לוח , נקודותשלשה של

 ל"קו .אחד סוד ונעשו בזה זה ונכללו
 יוצאת ,שיוצא בשעה .אחד בחבור שיוצא

 שכתוב ,האותיות כל שכוללת זוגו בת עמו
 הקול הזה ,ול ובת זוגוק "ם"השמי ת"א"

  .אחרון ה"אהי הוא ,שהוא שמים

 ïéðá ãë æéðâå íéúñ øäæ]ð"ïéðáã ãò à[ äéåâá 
èéùôá àîéé÷ àúéáå àãìåàì ïåðéàã àðå÷úã å

 åèéùô èùôúà àìå úàéãòúà àì ãòå ùã÷ òøæ
éäìà éø÷à àì àáåùéã" àììëá àìë àìà í

àîùá ï÷úúàã øúáì úéùàøáåéäìàã " í
á òøãæàã àòøæ àåääî ïéãìåú ïåðéà ÷éôàé ä

ïååúà ïåðéà àòøæ àåää ïàîæ àæø ïôéìâ 
 òøæ äãå÷ð àéää äãå÷ð àéääî å÷ôðã àúééøåàã

ìëéä àåää åâá àæø à]ð"àòøæ à[çïéãå÷ð úìúã è 
ìç"øåù í"øéç ÷" àãá àã åìéìëúàå ÷

å÷ àãç àæø åãéáòúàå" àãç àøåáçá ÷éôðã ì
 ìë ìéìëã äéãäá äéâåæ úá ú÷ôð ÷ôðã àúòùá

áéúëã ïååúà) à à úéùàøá(à "éîùä ú" ìå÷ í
éäà åäéà íéîù åäéàã ìå÷ éàä åâåæ úáå" ä

äàøúáé:  
עים צבוה האותיות כל שכולל זהר

 אלהינוה " יהו,כאן עד. זה )זרע( דוגמתכ
 הזה הסוד כנגד דרגות שלש אלו ,ה"יהו

àã àðååâë ïéðååâå ïååúà ìë ìéìëã øäæàé ]ð" à
àòøæ[åäé àëä ãò "ðéäìà ä"åäé å" àúìú ïéìà ä

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ה "ח וזוהר אחרי מות ס"תקונים תקון ל). א"ד(התחלה  א
  ).א"הגהות הגר(כ בראשית עד לבתר נמחק "ומש, בסדרא כחדא כדין אתחלף ב
 .ע מקורו"וצ" נקודה"בדפוס וילנא איתא  ג
 ).א"נ(ם "א. ש"ל נוטריקון בראשית הוא בית רא"ר ד
  ).א"ד(כיון שנזרע לתקון הישוב  ה
  ).הערת הזוהר(ב "בלק ר ו
  ).א"נ(ם "א. ב אותיות התורה"ל כ"ר ז
  ).א"ד(ו "ודה דף קלמנחת יה ח
ת "שורק הוא הת. ם חסד המחלים גופו של אדם חיריק הוא הפחד המחריק שיניהם של רשעים"חל ט

 ).א"נ(ן "מאי. דבר זה צריך ישוב). א"ד(א ”מקום המדות חייט קלו ע
 .ן"אימא ותחילת האצילות דזו' בחי, אבא' בחי: ה"שמות אהי' א דיש ג"א לו ע"ביאורים ח' עי י

  ).א"ד(ד "ג ע"ב וע"ב ומנחת יהודה רו ע"ה קסא עתרומ יא
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 "בראשית" ".אלהים ברא בראשית" העליון
 להתפשט סתום סוד "ברא" .ראשון סוד

 הכל יםילק סוד "ם"אלהי" .הכל משם
 זכר להפרידם שלא "השמים את" .למטה
 האותיות כשלוקח ,ת"א. כאחד ונקבה
 ראש הם האותיות כל של הכלל ,כולם
 כל להתחבר א"ה סףומתו כך אחר .וסוף

 זה ועל ,ה"את ונקרא ,א"ה עם האותיות
  ". כולםאת מחיה ה"ואת"

 àøá úéùàøá äàìò àã àæø ìá÷ì ïéâøã àúìú
éäìà"øá äàîã÷ àæø úéùàøá í àîéúñ àæø à

éäìà àìë ïîúî àèùôúàì" àîéé÷ì àæø í
 øëã ïåì àùøôàì àìã íéîùä úà àúúì àìë

à àãçë àá÷åðå"úà ïåäìë ïååúà ìéèð ãë 
àììëá øúáì àôåñå àùéø ïåðéà ïååúà åäìëã 

ä óñåúà"äá ïååúà åäìë àøáçúàì à" à
úà éø÷úàå" àã ìòå ä)å è äéîçð ( äéçî äúàå

íìë úà:  
 "השמים" .נקרא וכך ,י"נאד סוד "את"
 זכר תיקון "ואת. "עליון סוד ה"יהו זה

 .אחד והכל ,ה"ויהו סוד "ת"וא" ,ונקבה
 לעשות ,עליוןדוגמת כ אלהים זה "הארץ"

 בשלשה כלול זה שם .ביםיואפירות 
 .צדדים לכמה זה שם נפרד ומשם ,מקומות

 @נתלבשש הסתרים סתר של סוד כאן עד
 פסוק של תרבס, סתום בדרך והעמיד ובנה
 ,ת"שי ברא ,"בראשית. "והלאה מכאן .אחד

 ששה ,השמים קצה ועד השמים מקצה
 עליון מסוד שמתפשטים צדדים

 מתוך שברא )נקודות משלש( בהתפשטות
) מתוך( של התפשטות ברא .ראשונהנקודה 

 סוד נחקק וכאן .שלמעלה אחתנקודה 
  .אותיות ושתים ארבעים של השם

ä éø÷à éëäå éðãà àæø úàåäé àã íéîù"äâ 
àå äàìò àæø" àðå÷ú úøëããàå àá÷åðå " àæø ú

åäéå"éäìà àã õøàä ãç àìëå ä" í)å(>àðååâë <
]àðååâá [ïéáéàå ïéøéô ãáòîì äàìòä àã àîù 

 àã àîù ùøôúà ïîúîå éúëåã úìúá àìéìë
 ïéøúñã àøúñã àæø àëä ãò ïéøèñ äîëì

éìâãóå ãçã àøúñá íéúñ çøàá íéé÷å éðáå 
ïàëî àø÷äàìäìå æøá úéùàøá "éù à" äö÷î ú

 ïèùôúîã ïéøèñ úéù íéîùä äö÷ ãòå íéîùä
 åâî àøáã àúåèùôúàá äàìò àæøî]ð" à

úåãå÷ð ùìùî[ àøá äàîã÷ äãå÷ð 
 äãå÷ð ãçã àúåèùôúà]ð"åâî à[ àëäå àìéòìã 

ïååúà ïéøúå ïéòáøàã àîù àæø óéìâàç:  

 תנועותדוגמת כ ,"יזהרו והמשכלים"
 הולכים שלהם גוןיובנ ,תשמנגנו )טעמים(

 ומתנענעיםנקודות ו אותיות אחריהם
 הגוף .מלכם אחרי ליםיחי כמו ,אחריהם
 נוסעים כולם . נקודותוהרוח ,אותיות

 ,)טעמים (התנועות אחר במסעותיהם
 ,נוסע הטעמים כשנגון .םקיומב ועומדים

 åøéäæé íéìéëùîäå)â áé ìàéðã ( àðååâë
 éòåðúã]ð"éîòèã à[ ïéìæà ïåäìã àðåâðáå éðâðîã 

 åäééøúáà ïòðòðúîå éãå÷ðå ïååúà åäééøúáà
ïåäéëìî øúá ïéìééçëèååúà àôåâ  éãå÷ð àçåøå ï

åäìëé éìèð ]ïåäéðìèîá) [ïåðìèîá( éòåðú øúá 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ם "א. ל דמלת את הוא מאלף עד תיו"ר א
  ).הערת הזוהר(פקודי רלד  ב
שהוא , בראשית בביאור מילת שמים' א פ"א באד"ש הגר"הוא כמ" שמים"א מכונה "טעם שפרצוף ז ג

בלשון " שמים"ונקרא . שם לשום בריהקאי על גבוה מכל גבוה שאי אפשר להגיע " שם"ותיבת , מלשון ָשׁם
שכן הוא היסוד לכל נמצא ושורש לכל , משום שהוא כולל את כל מה שתחתיו והכל נשרשים שם, רבים

 ).ד"א סא ע"ביאורים ח(נברא וסיבת כל הסיבות 
 .ע מקורו"וצ, "דדכר"בדפוס וילנא איתא  ד
  ).א"ד(ש ממני פריך נמצא "הנאצלות מתחת כסא הכבוד כמ' רמז על הנשמו' פירות וזרעי ה
 .ע מקורו"וצ" דגליד"בדפוס וילנא איתא  ו
  ).הערת הזוהר( מה שחסר כאן בסוף הספר' עי ז
  .'ן פרק א"א וזו"ח שער הולדת או"ע' עי ח
  ).הערת הזוהר(תקונים כד  ט
י ניגון הטעמים שיש "כל האותיות עם הנקודות אשר להם הם מתנענעים בהיותך מנענע אותם ע י

  ).א"ד(לאותיות ודבר זה מבורר בפרדס בשער הטעמים 
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 .אחריהםנקודות וה האותיות נוסעות
 םועומדי נוסעים אינם הם ,פוסק כשהוא

 אותיות ,"יזהרו והמשכלים. "במקומם
 ,"הרקיע" .הטעמים נגון ,"כזהר" .נקודותו

 שמתפשטים אלהמו כ הנגון התפשטות
 ומצדיקי" .בנגון והולכים בהתפשטות

 שפוסקים הטעמים קיוסיפ אותם ,"הרבים
 .הדבר נשמע כך שבגלל ,במסעותיהם

 כאחד ומאירים ,נקודותו אותיות יזהירו
 באותן ,במסע סתר של בסוד םבמסעות
. מזה מתפשט הכל. סתומים שבילים

 אותם ,"הרקיע כזהר יזהרו והמשכלים"
 .אפריון אותו של ואדנים עמודים

 עליונים ואדנים עמודים אותם "המשכלים"
 שאותו מה בכל בתבונה מסתכלים שהם

 ,הזה הסתר )שבו (שלו ואדנים צריך אפריון
 ".דל אל משכיל אשרי" שנאמר כמו

 לא ,מאירים ולא יזהירו לא שאם ,"יזהרו"
 בכל אפריון באותו ולהסתכל ןילעי יכולים

  שעומד אותו ,"הרקיע כזהר. "שצריך מה

 åäééøúáà éãå÷ðå ïååúà éìèð ìéèð éîòèã àðåâð
 åäééîåé÷á éîéé÷å ïéìèð àì ïåðéà ÷éñô åäéà ãë
 àðåâð øäæë éãå÷ðå ïååúà åøéäæé íéìéëùîäå
ïåðéà ïåâë àðåâðã àúåèùôúà òé÷øä éîòèã 
 é÷éãöîå àðåâðá éìæàå åèéùôá éèùôúîã

é÷ñôã éîòèã é÷åñô ïåðéà íéáøäà ïåäéðìèîá 
]ïéâáã) [ïéâáå(äìî òîúùà êë á ïååúà åøéäæé 

ðìèîá àãçë ïéøäðå éãå÷ðååï åîéúñã àæøá 
àúåðìèîáïåðéàá â éàäî ïéîéúñ ïéìéáù 

àìë èùôúàã òé÷øä øäæë åøéäæé íéìéëùîäå 
ïéëîñå ïéîéé÷ ïåðéàä ïåéøôà àåääãå íéìéëùîä 

 éìëúñî ïåðéàã ïéàìò ïéëîñå ïéîéé÷ ïåðéà
éøèöàã äî ìëá åðúìëñá ïåéøôà àåää ê

ïéëîñåæ) àøúñå ïéáø( ]àøúåñ íéáø [> äéáã
àøúåñ <àãç øîà úàã äîë )á àî íéìäú (

 àìå åøéäæé àì éàã åøéäæé ìã ìà ìéëùî éøùà
 àåääá àìëúñàìå àðééòì ïéìëé àì ïéøäð

øôàøäæë êéøèöàã äî ìëá ïåéè àåää òé÷øä 
àîéé÷ã  

  æè/à  
 בו שכתוב ,המשכילים אותם גבי על

 הקרח כעין רקיע החיה ראשי על ודמות"
 שמאיר זהר ,לתורה שמאיר זהר ".הנורא

 ואותם ,חיה אותה של ראשים לאותם
 ,תמיד שמאירים משכילים הם ראשים

 האור לאותו רקיע לאותו ומסתכלים
 שמאיר התורה אור וזהו ,משם שיוצא
  .פסקנ ולא תמיד

ò"â äéá áéúëã íéìéëùî ïåðéà ) à ìà÷æçé
áë (òé÷ø äéçä éùàø ìò úåîãåé çø÷ä ïéòë 

ã øäæ àøåðää øéäðã øäæ àúééøåàì øéäð àåä
 ïåðéà éùàø ïåðéàå äéç àéääã éùàø ïåðéàì
 òé÷ø àåääì ïìëúñîå øéãú ïéøäðã íéìéëùî

å ïîúî ÷éôðã åøéäð àåääì åøéäð åäéà àã
÷éñô àìå øéãú øéäðã àúééøåàãàé:  

 "היתה" ,"' וגוובהו תהו היתה והארץ"
 יצאה ,המים בתוך שלג ,לזה דםומק ,דוקא

åâå åäáå åäú äúéä õøàäå ')á à úéùàøá (
àééî åâ àâìú àðã úîã÷î à÷ééã äúéäáé 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(לתיבה פסיק שיש בטעמים שמפסיק בין תיבה  א
 ).א"ד(י כך נשמע הדיבור "ע ב
 .ע מקורו"וצ " כאינון) א באינון"נ("בדפוס וילנא יאתא  ג
 .יהל אור' עי ד
 ).א"ד(עמודים ואדנים  ה
והם . ק נקרא אפריון כשהם בכלל"ל ו"ר). א"ד(א ”ז ע"תרומה קכ' אפריון דא היכלא דלתתא וע' פי ו

 ).א"נ(ם "א. נקראים עצי הלבנון
 .דיליה סתרא דא) א דביה"נ(בדפוס וילנא איתא  ז
 .א"זוהר הרקיע כא ע' עי ח
 ).א"נ(ם "א. י"ת העומד על נה"היינו ת ט
 ).א"נ(ם "א. ת"י רקיע ת"ראשי נה' החיה מ י

 .יהל אור' עי יא
, )ד"ב ע”א ע"ה ח"דע(דהיינו עולם התהו אשר קודם התיקון דמעשה בראשית ). א"ד(שלג תוך המים  יב

  ).ג"ב צו ע"כללים ח(ואז נבראו כל שרשיהם העצמיים של כל העולמות 
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 ,במים שלג של כח באותו זוהמא ממנה
 , פסולתבה והיתה ,חזקה אש בה והכה

 )מדור( ממקום "תהו" ונעשתה והוסרה
 רוריב "ובהו" ,לתוהפס קן ,זוהמאה

 בההתיישב ו , פסולתמתוך שהתברר
 שךוח ואותו ,חזקה אש של הסוד ,החושך

 פסולת אותה גבי על ו"תה אותו על סהיכ
  .ממנו תקנההתו

à÷ôðà àééîá àâìúã àìéç àåääá àîäåæ äðéî 
 úìåñô äá äåäå àôé÷ú àùà äá ùé÷àå

àåúàéãòúáúãéáòúàå âäú " å)øúàî( ]àøåãî[ 
àîäåæããäáå úìåñôã àðé÷ " øéøáúàã åøéøá å

 àùàã àæø êùç äá áùééúàå úìåñô åâî
êùç àåääå àôé÷úäéôç å éáâ ìò ]àåää[äú " å

 ìò]éáâ[úìåñô àåää æ ]äéðéî úð÷úúàå [
)äá ó÷úúàå(ç:  

 שיצאה רוח הקודש ,"אלהים ורוח"
 ".המים פני על פתמרח" וזו ,חיים מאלהים

 אחת דקיקות נבררה ,נשבה זו שרוח אחר
 ,זוהמאה שביב כמו , פסולתאותה מתוך

 ,םיופעמי פעם ונצרפה ונצנפה כשנבררה
  זוהמאבה שאין זוהמא אותה שנשארה עד

 ממנו יצא ,ונצרף נברר הזה כשהתהו ,כלל
 ומשבר הרים מפרק וחזק גדולה רוח"

 הםב נברר ,אליהו שראה אותו ,"סלעים
 ואחר" שכתוב ,רעש ממנו ויצא ,ונצרף
 בסוד ונכלל החושך ונברר ".רעש הרוח
 נברר ".אש הרעש ואחר" שכתוב ,אש שלו

". דקה דממה קול" שלו בסוד ונכלל הרוח
 דמות ולא צבע בו שאין מקוםהוא  "תהו"

 הוא עכשיו ,הדמות בסוד נכלל ולא
 .כלל דמות לו אין בו כשמסתכליםו, בדמות

 שנראה( לזה פרט להתלבש ושלב יש לכל

éäìà çåøå"éäìàî ÷éôðã àùãå÷ çåø í" í
àãå íééçè çåø éàäã øúá íéîä éðô ìò úôçøî 

ãç å÷é÷ã øéøáà áéùðéúìåñô àåää åâî àé 
àîäåæã àñéèëáé øéøáà ãë )óéðöàåð "à (

ã ãò ïéøúå àðîæ óéøöàåà àîäåæ àåää øàúù
 øéøáà åäú éàä ãë ììë àîäåæ äéá úéìã

]÷éôð óéøöàå) [óéðöàå( äéðî )àé èé à íéëìî (
íéòìñ øáùîå íéøä ÷øôî ÷æçå äìåãâ çåøâé 

åäá øéøáà åäéìà àîçã àåääãé >óéøöàå <
)óéðöàå( áéúëã ùòø äéðî ÷ôðå )íù ( øçàå

 ùòø çåøä)å( äéìéã àæøá ìéìëàå êùç øéøáà
 áéúëã ùà)áé íù ( øéøáà ùà ùòøä øçàå

äéìéã àæøá ìéìëúàå çåøåè ä÷ã äîîã ìå÷ 

                                                                                                                                                                                     

 )יהל אור(נפקו  א
 ).יהל אור(ואתעדי  ב
 @. א"הגהות הגר ג
 ).א"ד(מדור הזוהמא שהם הקליפות  ד
ם של חנם ריקם "ם נוספת כמ"טי שמלת תהום נגזר ממלת תהו והמ"וכתב הריקאנ. הומכסה על הת ה

ב "ג ע"ח ופקודי רל"והוא רמז לשכינה ושם היו הקליפות מקיפות עד שנתברר המוח מהקליפי עיין ויקהל ר
 ).א"ד(א "ז ע"ח והכל היה גנוז בארץ עד שנתברר כל אחד להוייתו עיין פנחס רכ"ותיקונים סוף תקון י

 .ע מקורו"בדפוס וילנא איתא דחפי וצ ו
  ).א"ד(נכנס אותו פסולת שהוא הקליפה  ז
, )א"א ג ע"ה ח"דע(' ס דקלי"שבי' הקלי' המה ד, תהו בהו חושך ורוח. אריכות בעניין זה ביהל אור' עי ח

כ בכללות גם "הם ג' ע דקלי"והם אבי, )ד"א עו ע"ה ח"דע(א "תרומה קלא ע' ועי. היסודות' והם שורש ד
 ).א"ב פט ע"ה ח"דע(יסודות ' והם הפסולת שבד, )ב" עז עא"ה ח"דע(בפרטות בכל עולם ועולם 

 ).נוסף ביהל אור(איהו  ט
 ).א"ד(דקות אחד  י

  ).א"ד(לשון בורר החסדים מן הדינים  יא
כעפיפת הזוהמא שהוא שט ומעופף וצף על פני הקדרה שמבשלים בו אצל האש ואותו זוהמא  יב

  ).א"ד(' ונומסלקים מהקדרה מעט מעט עד שלא נשאר בו זוהמא כלל אף כן הענין בקליפות החיצ
  ).הערת הזוהר(א "צו ל ע יג
 ).ו"לש(א "ב רג ע"ח' ועי יד
  ).הערת הזוהר(ב ותיקון לח "יתרו פא ע טו
ו דבר "ו ה"תהו בינה דבר המתהא בני אדם שאין בו ממש בוהו בחסד דבר שיש בו ממש ב' גי טז

 ).א"ד(המלביש את התוהו 
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 ציורלו  יש "ו"בה). "היה ולא כלל ואיננו בו
 החקיקה בתוך שקועות אבנים ,ודמות

 חקיקה מתוך יוצאים ,תהו של )פהיקל(
 תועלת מושכים ומשם ,שם השקועה

 תועלת מושכים ,לבוש של בציור לעולם
 ועל .למעלה ממטה ועולה ,למטה מלמעלה

 .באויר לוייםת אלה ,לחיםו וביםקנ הם זה
 משם שעולים באויר תלויים לפעמים
 ביום מתחבאים הם ולפעמים ,למעלה

 להזין התהום מתוך מים ומוציאים ,נןוהמע
 ושטות השמח אז שהרי ,משם ו"התה את

. בעולם התהו שמתפשט )שאין( )ושעה(
 אש צבע בחזקה שחורה אש הוא ,שךוח

 חזקה קהויר אש במראה חזקה מהואד
 .הכל שכולל כצבע@ ,לבנה אש בציור

 את מחזק וזה ,שיםהֵא כלב חזקחושך 
 ,חשוכה אש איננוו ,אש הוא חושך .ו"התה
 סוד וזה ,התהו את שמחזקת למתי פרט

 עשו את ויקרא מראות עיניו ותכהינה"
 ואז ,לרע פנים שמסביר רע פני חושך ."'וגו

 וזהו ,אותו לחזק עליו ששורה , חושךנקרא
  ."תהום פני על שךווח" סוד

 åäéà àúùä àð÷åéãã àæøá ìéìëúà àìå
 ììë àð÷åéã äéì úéì äéá ïìëúñî ãë àð÷åéãá

 éàä øá àùáìúàì àùåáì úéà àìëì) éæçúàã
éåä àìå ììë äéúéìå äéá (äá" äéì úéà éàäì å

 ïéðáà àð÷åéãå àøåéö)ïéò÷ùî] (ïéò÷úùîã[ åâ 
 àôéìâ]ð"äôéì÷ à[ àôéìâ åâ é÷ôð åäúã 

ã àîìòì àúìòåú éëùî ïîúîå ïîú ïò÷ùî
 àúúì àìéòî àúìòåú éëùî àùåáìã àøåéöá

ïéáå÷ð àã ìòå àìéòì àúúî é÷ìñåàïéîìåôîå á 
 àøéåàá ïééìú ïéðîæì àøéåàá ïééìú éðä] é÷ìñã

àìéòì ïîúî[àáéòã àîåéá ïéøîèî ïéðîæì â 
ôîåé ïééî é÷]î[äú àðæúàì àîåäú åâ" ïîúî å

úåèùå äåãç ïéãë àäãàãà÷ã äèùôúà å åäú 
 ïååâá óé÷ú àîëåà àùà àåä êùç àîìòá
 óé÷ú à÷åøé àùà åæéçá óé÷ú à÷îåñ àùà

øåéöáæç àùà é àøåå]ëïååâ[ç êùç àìë ìéìëã 
äúì óé÷úà àãå ïéùà ìëá óé÷ú" àåä êùç å

 óé÷úà ãë øá àëåùç àùà åäéà åàìå àùà
 àã àæøå åäúì)à æë úéùàøá (éäëúåäðè åéðéò 

 úåàøî]éååùò úà àø÷[åâå  ' òø éðô êùç
 äéìò éøùã êùç éø÷à ïéãëå òøì ïéôðà øáñàã
íåäú éðô ìò êùçå àã àæøå äéì àô÷úàì 

)á à úéùàøá(é:  
 ומחזק ,בהו על ששורה קול הוא ,ח"רו
 סוד וזה ,שצריך מה בכל אותו ומנהיג אותו

 אלהים רוח" וכן ,"המים על 'ה קול"
 עותשקו אבנים ".המים פני על מרחפת

 ועל ,מים יוצאים שמהם התהומות בתוך
 ומחזקת מנהיגה רוח המים פני נקראו זה

 וזה ראוי לוכ זה ,תהום פני .פנים לאותם

åø"åäá ìò éøàùã ìå÷ àåä çàé äéì óé÷úàå 
 àã àæøå êéøèöàã äî ìëá äéì âéäðàå) íéìäú

â èë (åäé ìå÷"éäìà çåø ïëå íéîä ìò ä" í
øî éîåäú åâ ïò÷ùî ïéðáà íéîä éðô ìò úôç

ïåø÷à àã ìòå ïåäðî àééî é÷ôðãáé éðô ]íéîä [
)íåäú( éðô íéðô ïåðéàì óé÷úàå âéäðà çåø 

                                                                                                                                                                                     

  ).יהל אור(נקיבן  א
 תמידת הליכות המים דרך שם נעשים האבנים י"נקובים שיכולים המים עליונים לילך דרך נקיבתו וע ב

  ).א"נ(ב "הרש. לחים במיין נוקבין' פי). א"ד(וחזקים ). א"ד(ההם בריאים וחזקים 
 ).א"ד(ביום המעונן ורמז ליום שהדין שולט בו  ג
 .ע מקורו"וצ, )א ושעתה"נ(בדפוס וילנא נוסף  ד
 .ע מקורו"וצ, )א דלא"נ(בדפוס וילנא נוסף  ה
) א דלא"נ(דקא ) א ושעתא"נ(חדוה ושטותא "כ "ומש) א"הגהות הגר(אתפשטותא דקא אתפשט  ו

 ".אתפשט
  ).הערת הזוהר(מג ותרומה קכח פקודי ר ז
 .ע מקורו"וצ, "גוון"בדפוס וילנא איתא  ח
 ).הערת הזוהר(ד "כאן שייך מה שבסוף הספר סימן למ ט
 .אריכות ביהל אור' עי י

 ).ו"לש(ב "זוהר הרקיע דף נו ע' ח ועי"ג פ"ח' ש שער ב"מבו' עי יא
 ).ה"של(ודא ) רוח אנהיג ואתקיף לאינון פנים פני המים(פני המים  יב
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 .י"שד שם שורה עליו ,ו"תה .לו ראויכ
 עליו , חושך.ת"צבאו שם שרוי עליו ,ו"בה

 שם שרוי עליה ,רוח .אלהים שם שרוי
 'ה ברוח לא הרים מפרק חזק רוח. "ה"יהו

 עליו שולט י"שד שהרי ,בו אין זה םֵׁש ,"'גוו
 רעש הרוח ואחר. "התהו )סתר של( בסוד

 בו שולט צבאות שם שהרי ,"'ה ברעש לא
 ,רעש הבהו נקרא כך ועל ,הבהו בסוד

 לא ,אש הרעש ואחר .רעש בלא שאינו
 מצד בו שולט אלהים םֵׁש שהרי ,'ה באש

 כאן .דקה דממה קול האש ואחר .החושך
 שהם ,כאן פרקים ארבעה .ה"הוי שם נמצא
 אותם של ידועים ואיברים הגוף פרקי

 חקוק םֵׁש וכאן ,עשר שנים והם ,ארבעה
 לאליהו שנמסר אותיות עשרה שתים של

  .במערה

]íåäú) [íéîä( )å( äéì êéøèöàã äîë àã]àãå[ 
>äéì êéøèöàã äîë<äú "íù àéøù äéìò åà 

ãù"éáäá "åàáö íù àéøù äéìò å"úâ äéìò êùç 
éäìà íù àéøù"åø íåäé íù àéøù äéìò ç"äã 

 íéøä ÷øôî ÷æç çåø]åäé çåøá àì"ä[åâå  '
)àé èé à íéëìî (]àîù[ àäã äéá éåä àì àã 

ãù" àèìù é]äéìò[ àæøá )àøúñã (åäúãä øçàå 
åäé ùòøá àì ùòø çåøä" úåàáö íù àäã ä

 ùòø åäá éø÷à àã ìòå åäáã àæøá äéá àèìù
ùà ùòøä øçàå ùòø àìá åäéà åàìã) åâå'(ì  à

åäé ùàá"éäìàã àîù àäã ä" äéá àèìù í
 àëä ä÷ã äîîã ìå÷ ùàä øçàå êùçã àøèñî

åäé íù çëúùà" ïåðéàã àëä ïé÷øô òáøà ä
àôåâ é÷øôå ïåðéàå äòáøà ïåðéàã ïòéãé ïéøáàå 

àîù àëäå øñéøúæïååúà øñéøúã àôéìâ ç 
øñîúàãèäøòîá åäéìàì é  

  æè/á  
 ןמכא ,"אור ויהי אור יהי אלהים ויאמר"
 נברא איך גנזים למצא התחלהה היא

 ואחר ,בכלל היה כאן שעד ,בפרט העולם
 עד .וכלל ופרט כלל להיות כללה חזר כך

 .סוף אין מסוד באויר תלוי הכל היה כאן
 הסוד ,העליון בהיכל הכח שהתפשט כיון
 ויאמר" ,אמירה בו כתוב ,אלהים של

 אמירה בו כתוב לא למעלה שהרי ,"אלהים
 ,מאמר הוא שבראשית גב על ואף .בפרט
 "ויאמר"שהרי . ויאמר בו כתוב לא אבל

éäìà øîàéå" øåà éäéå øåà éäé í) à úéùàøá
â( àúåøéù åäéà àëäîàéïéæéðâ àçëùàì áé êéä 

ãòã èøôá àîìò éøáúàâé ììëá äåä àëä 
éåäîì ììë øãäúà øúáåãé ãò ììëå èøôå ììë 

éåàá àéìú àìë äåä àëä óåñ ïéàã àæøî àø
 àæø äàìò àìëéäá àìéç èùôúàã ïåéë

éäìàã"éäìà øîàéå äøéîà äéá áéúë í" àäã í
 áâ ìò óàå èøôá äøéîà äéá áéúë àì àìéòì
 äéá áéúë àì ìáà àåä øîàî úéùàøáã

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א "ענין השמות ויקרא יואלו השמות שולטים על הקליפות ו א
 ).יהל אור(ת - צבאו ב
 ).יהל אור(י "שד ג
 ).ב"ש מב ע"הקדו(א דאצילות "הוא שורש הרוח שבז ד
 ).ה"של(דתהו ) דסתרא(ברזא  ה
  ).א"ד(אברי הגוף  ו
 ).הערת הזוהר(כו ' השמטות סי' עי ז
  ).א"נ(ם "א. ה דכתיבי בהני קראי"פ הוי"היינו ג ח
ה בתוך הענן "א ושם זה הזכיר מרע”א ע"ל טס עיין ויקהל ר"שם זה שולט באויר ובו היה אליהו ז ט

  ).ו"לש(ל בשלח דף נח "צ). א"ד(ב ”ב ע"א ושלח לך קע”בשלח צה ע' פ' להבריח את קמואל כנז
עד סתימין דלא אתגלין לפנינו הוא ' מה שנדפס כאן בדפוס מנטובה קרימונא לובלין וכתיב אפריון וכו י

 ).הערת הזוהר(ב "א ודף ל ע"לקמן בדף כט ע
 . זוהר הרקיע'עי יא
 ).א"ד(למצוא אוצרות וסודות עליונות  יב
  .זוהר הרקיע' עי יג
 ).א"ד(א "ד ע"א בזוהר ואתחנן רס"ז סוף ע"א וכ"ב ע"א ובמנחת יהודה י"תקונים תקון מ יד
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הוא  ,ויאמר .ולדעת לולשא עומד הואהזה 
 איןש מסוד ,בחשאי והרמתו שהתרומם כח

 ויאמר" .המחשבה )בראש( בסוד סוף
 ממה ההיכל אותו הוליד עכשיו "אלהים
 .בחשאי והוליד ,דשוק של מזרע שהוסר

 ולידשה מי ,בחוץ נשמע לדשנווההוא 
 כיון ,כלל נשמע שלא בחשאי הוליד ,אותו
 שנשמע קול נעשה ,שיצא מה ממנו שיצא
  .בחוץ

øîàéåàã àá òãðîìå ìàùîì àîéé÷ åäéà øîàéåâ 
àìéç øîàéåã íøúàã àúåîøàäéàùçá å àæøî 

 àæøá óåñ ïéàã]ð"àùéøá à[ øîàéå äáùçîã 
>éäìà"í<àúùä æ äîî àìëéä àåää ãéìåà 
>úàéãòúàã <)éãòàã( ãéìåàå ùã÷ã àòøæî 

 ïàî øáì òîúùà ãìéúàã àåääå éàùçá
 ììë òîúùà àìã éàùçá ãéìåà äéì ãéìåàã
 ìå÷ ãéáòúà ÷ôðã ïàî äéðî ÷ôðã ïåéë

øáì òîúùàãç:  
 .יצא זה בסוד שיצא מה כל ,"אור יהי"

 ,ה"י שהוא ,ואמא אבא של סוד על "יהי"
 להיות הראשונהנקודה ל חזר כך אחר

 ויהי" ".אור" ,אחר לדבר להתפשט ראשית
 ,סתום סוד זה אור .היה שכבר אור ,"אור

 של מסוד ונבקעה שהתפשטה התפשטות
 להיבתח בקע .סתוםה העליון האויר סתר

 ,שלו מסוד אחת סתומה נקודה והוציא
 להיוג שלו ירמאו בקע סוף אין שהרי

 øåà éäé)â à úéùàøá ( àæøá ÷ôðã äî ìë
÷ôð àãèé åäéàã àîéàå àáàã àæø ìò éäé " ä

åäàîã÷ äãå÷ðì øãäúà øúáìé àúåøéù éåäîì 
 àøçà äìîì àèùôúàì]øåà[ øåà øåà éäéå 

àîéúñ àæø àã øåà äåä øáëãàé àúåèùôúà 
 äàìò øéåàã àøúñã àæøî ò÷áúàå èùôúàã

àîéúñáé äãå÷ð ãç ÷éôàå àúéîã÷á ò÷á 
 àøéåàî ò÷á óåñ ïéà àäã äéìéã àæøî àîéúñ

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ר "י או"אותיות מ א
  ).א"הגהות הגר(דהא  ב
אלוקינו ' לישא וליתן ולחקור בו מן הבנין ולמטה אבל משם ולמעלה אין דורשין דכתיב הנסתרות לה ג

 ).א"ד(וזהו כבוד אלקים הסתר דבר 
). א"ד(שמשם מתחילות התרומות והמעשרות השפע והברכה מלעילא ). ה"של(ויאמר אלקים חילא  ד

  ).ה ואמר בחכמה"ב ד"צ טו ע"א על ספד"בהגר(וכאן מתבאר שכל עניני חכמה הם בחשאי , כלומר חכמה
 .ע מקורו"וצ, "וארמותא"בדפוס וילנא איתא  ה
 ).הערת הזוהר(ב " רלד עויחי). א"ד(א ואמרת בלבבך "כל אמירה בחשאי כד ו
  ).הערת הזוהר(ב "לעיל טו ע ז
מאן דאוליד בחשאי דלא אשתמע כלל כיון דנפיק מניה מאן דנפיק אתעביד קול (אשתמע לבר  ח

 .אריכות ביהל אור' עי). ה"של) (דאשתמע לבר
  ).הערת הזוהר(ב "רלב ע ט
שהרי ) ח פרק ב"ח שער רפ"ע(תיו א ולא במקום זרועו"ב דא"א יהיו למעלה במקום חו"מן הראוי שאו י

ה "ג ד"צ יג ע"א על ספד"בבהגר' ועי, )ב"ב צ ע"ביאורים ח(כ כאן "ממקום זה הם נמשכים ומתהוים כמש
 .היינו דכתיב

אז  הגם ש,ביום הראשון עצמודהיינו ). ו"לש) (א"קי ע(' ענף כה סימן ד' ב דרוש ד"ה ח"ספר הדע' עי יא
ראוי אלא כז לא האיר בהם " עכ,באמת היסוד והשורש דכל הבריאה כולה הוא היה שכן ,נתגלה אותו האור

 הוא רק לעתיד  הארתו אך עיקר,האיר עד מוצאי שבת בראשיתל המשיך ו,חטאשר עד " שנברא אדהמאז
א הנקודה י וה,לפנימיות דכל העולמות כולםנתפשט מאויר ' הי). ד"עוד קי ע' ועי, ג"ב סה ע"ה ח"הדע(לבא 

 כדאיתא "היכל הקודש המכוון באמצע"בחינה המכונה  והוא , אותם מבפניםת הנושאהפנימית שבהם
דהיינו אור האוירא ) א"ש סב ע"הקדו (ד ואשתאר למעלה אור שהוא המקיף את כולם"ספר יצירה פב

ונתגלה , א"ובקע הקד, ס"שהוא ברזא דא, א"כלומר מנהירו דרדל, )ד"א נו ע"כללים ח(א "הנמשך מרדל
כללים (' שער התיקון פרק ב' עי. והוא הזיווג שהוא לצורך התיקון, )א"א נז ע"כללים ח(המצח והאיר דרך 

צ "א על ספד"בבהגר' ועי. א"ד ול ע"ב כט ע"ח, א"קיא ע, ב"א וע"א קא ע"עוד כללים ח' ועי, )ב"א צא ע"ח
ח ה "א על תז"בבהגר'  עי–לעניין כתר [שכאן מתבאר שאבא הוא בסוד אוירא , ה ואמר אזדכך"ב ד"ה ע

  .'ונשאר י" אויר"מ" אור"וכן עניין יציאת ] ה לב"א ד"ע
והוא ) ב"א קב ע"כללים ח(והוא בחינת חכמה אבא היוצא מאוירא עלאה ). ה"של(המאמר בחייט ' פי יב

צ "א על ספד"בהגר(מכאן ראיה לכך ששורש כל שפע הוא באוירא ). א"ש טז ע"הקדו(העולם דקו וצמצום 
 דבר מנםא, אור השמש וכיוצא בוכגון , אחרקור מבא מ אורוהוא דבר שאור ).  אתייחדש"ה ז"ג ד"טז ע

 ).א"ח נ ע"א על תז"בהגר ( נקרא אורנואיבכח עצמו המאיר 
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 מה ,התפשטה זו 'שי כיון .'י זונקודה 
 אותו של סוד מאותו אור נמצא שנשאר

 נקודה ממנו כשנמצאה. סתום אויר
 הגיע עליו כך אחר התגלתה 'י ,ראשונה

 הוא והוא ,יצא שהתפשט כיון .הגיע ולא
 שכבר אור והיינו ,מאויר שנשאר האור
 ,ונגנז והסתלק יצא .עומד וזה ,היה

 מגיעה שתהיה ממנו אחת נקודה ונשארה
 מגיע , נקודהבאותה גניזות בדרך תמיד
 ראשונה נקודה בדרך בו מאיר ,מגיע ולא

 ,בזה זה אחוז הכל ולכן ,ממנו שיצאה
 עולים הכל ,כשעולה, ובזה בזה מאיר

  .בו ונאחזים

äéìéã àøéåàî ò÷áà éàäã ïåéë é äãå÷ð éàä éìâå 
é àåääî øåà çëúùà øàúùàã äî èùôúà 

 äéðî çëúùà ãë äàîéúñ øéåà àåääã àæø
 àìå éèî äéìò øúáì éìâúà é äàîã÷ äãå÷ð

éèîá øåà àåä åäéàå ÷ôð èùôúàã ïåéë 
øéåàî øàúùàãâ àäå äåä øáëã øåà åðééäå 

 ÷ìúñàå ÷ôð àîéé÷]æéðâúàå) [ãéâðúàå( 
øàúùàåãéèî éåäîì äéðî äãå÷ð ãç ä øéãú 

áàå øéäð éèî àìå éèî äãå÷ð àéääá åæéðâ çø
 êë ïéâáå äéðî ÷ôðã äàîã÷ äãå÷ð çøàá äéá

éàäá øéäð àãá àã ãéçà àìëéàäáå å æ]÷éìñ[ 
äéá ïãçàúàå ïé÷ìñ àìëç:  

 ,סוף איןשל  במקום ונגנז מגיע והוא
 היא אור נקודת אותה .אחד נעשה והכל
 האותיות שבע בו ומאירים ומתפשט ,אור
 חושך יצא .היו יםִחוַל נקרשו ולא ,ב"א של

 של אחרות אותיות שבע בו ויצאו ,כך אחר
 רקיע יצא .לחים וועמד נקרשו ולא ב"הא

 בו ויצאו ,צדדים שני של קתומחל שהפריד
 שבע לגוִד .ב"כ אז ,אחרות אותיות שמונה
 ,זה צד של ושבע זה צד של אותיות

àá æéðâàå éèî åäéàåéàã øú"åñ ï" ãç àìëå ó
ää ãéáòúàå èùôúàå åäéà øåà øåàã äãå÷ð à

 àìå àúéá àôìàã ïååúà òáù äéá åøéäðå
 äéá å÷ôðå øúáì êùç ÷ôð ååä íéçìå åùéø÷à

àúéá àôìàã ïøçà ïååúà òáùè åùéø÷à àìå 
 ïéøúã ú÷åìçî ùéøôàã òé÷ø ÷ôð íéçì åîéé÷å

äéá å÷ôðå ïéøèñéïéãë ïéðøçà ïååúà àéðîú  
ë"áàéåâìã áé òáù ]ïååúà[ òáùå àøèñ éàäã 

                                                                                                                                                                                     

 ).ג"א פ ע"ביאורים ח(כתר  א
וזהו , באריכות' כללים כלל טו ענף ח' עי. א"א ונח סה ע"לעיל טו ע' עי). הערת הזוהר(ב "נח סה ע ב

זהו כעניין . 'ף פרק ב"ח שער אח"ע' ועי) ג"ש סד ע"הקדו(שלעולם אינו מסתלק לגמרי " רצוא ושוב"כעניין 
  ).ד"י ט ע"א על ס"בבהגר(שאין יכולת להשיגו " רצוא ושוב"

וכן הוא בפירוש . והאור נשאר למעלה, הוא שמאיר' שהי, ב"ז כ ע"ותיקו, ב"צ ה ע"א על ספד"בהגר' עי ג
היא הרי החכמה מאוירא יציאת היינו '  היתאייצש ,ג"א פ ע"חו ביאורים " לש'ועי. ש"א ע"ע לג ע"בב

ה בגין "א ד"ח יט ע"א על תז"בבהגר' ועי .מאיר על ידי החכמה הכתרש דהיינו . אורוגורמת להוויית ,הכתר
כ אור המאיר מושג לכל והוא אור "משא, אוירא הוא אור הגנוז שאינו מושג כלל כמו האוירא, ל"דאית וז

אור דא רזא סתימא קאי על אוירא עלאה בין גולגלתא , ל"ג וז"א ח ע"יהל אור ח' ועי. ל"עכ', הגנוז באות י
שהוא חכמה ', ל י"ואתפשט ממנו מהאי אוירא הנ, סתים דסתימו כמבואר שם, ס"רזא דא' והוא נק, ומוחא
י דאוירא ומוחא והוא זיווג הנעלם דמטי ולא מט, והוא אתפשט מרזא דסתרא דאויר עלאה, תתאה

והוא , )א"ש סב ע"הקדו(' הכלול מאור וי" אויר קדמאה"זהו כלל הרשימו הנקרא . ל"עכ, ]מהמסדר[
 ).א"ב לא ע"ה ח"דע(אספקלריא דנהרא 

נקודת החולם שבמילת אור הנשארת מאויר והיינו מטי ולא מטי דקא שריא על האור נוגעת ולא ' פי ד
', ל אם נגנז האור ביום הראשון או ביום הד"א שקיימת סתירה בדברי חז"ב קי ע"ה ח"דע' ועי). א"ד(נוגעת 

  .'איתא שהיא היתה ביום הד) ו"ג פ"פ(ר "ואילו בב, שכן כאן משמע שהיתה הגניזה ביום הראשון דווקא
 ).ה"של(מניה כדין מטי  ה
 .אריכות ביהל אור' עי ו
 .ע מקורו"וצ" כד"בוילנא נוסף  ז
  ).ה ביה סליקו"ד ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר(ס "כלומר במו ח
ר אין "בג, כלומר). ו"לש(ב "כ כט ע"שעה' עי). א"ד(מנחת יהודה דף עב והריקנטי ביארו בענין אחר  ט

 ).א"י ו ע"א על ס"בבהגר (צאתן מאימא עילאהל כי האותיות לא אתגלימו עד ,אותיות כלל
  ).א"נ(ם "א. ע"ס בט"ב דאח"מכאן סוד א י

 ).ב"כט ע(כ דרושי עמידה פרק ב "שעה' עי יא
אתוון ' קפצו ז' ופי). א"ד(ב אותיות התורה ובהם נתיסד העולם "ב קפיצות שהם כ"ל הגלוי כקפצו א יב

 ).א"נ(ב "הרש. ת"אתוון דגבורה ונחקקו כולם בת' דחסד וז
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 עומדים והיו ,רקיע באותו לםוכ ונחקקו
 ,האותיות ונקרשו ,רקיע אותו רשנק .לחים

 שם ונחקקה ,בציוריהם רויוהצטי והתגלמו
 אל שהוא "אור יהי. "החוצה להאיר התורה

 סוד "ויהי" .ראשון מאויר שיצא סוד ,גדול
 שנכלל אור ,אלהים שנקרא חושך של

 ,אלהים אל של מסוד ואז .בימין שמאל
  .בימין ושמאל בשמאל ימין נכלל

 ååäå òé÷ø àåääá åäìë åôéìâúàå àøèñ éàäã
 ïååúà åùéø÷àå òé÷ø àåää ùéø÷à íéçì éîéé÷
 ïîú óéìâàå åäééøåéöá åøééöúàå åîéìâàå
 ìåãâ ìà àåäã øåà éäé øáì àøäðàì àúééøåà

éäéå äàîã÷ øéåàî ÷éôðã àæøà êùçã àæø 
éäìà éø÷àã"ëúàã øåà í àðéîéá àìàîù ìéì

éäìà éåä ìàã àæøî ïéãëå" àðéîé ìéìëúà í
àðéîéá àìàîùå àìàîùáá:  

 זה ,"טוב כי האור את אלהים וירא"
 מעלה האיר ,"טוב כי" .האמצעי עמוד
 ,ה"יהו בסוד הצדדים שאר ולכל ומטה
 ויבדל" .הצדדים כל את שאוחז השם

 הכל להיות קתומחל הפריד ,"' וגואלהים
  .שלם

à àøéåéäì" áåè éë øåàä úà í) à úéùàøá
ã (áåè éë àúéòöîàã àãåîò àãâ àìéò øéäðà 

å àúúåììëãåäé àæøá ïéøèñ øàù " àîù ä
éäìà ìãáéå ïéøèñ ìëì ãéçàã"åâå í ')íù (
íéìù àìë éåäîì ú÷åìçî ùéøôàä:  

 קרא ,"ויקרא" מהו ,"' וגואלהים ויקרא"
 שעומד הזה השלם מהאור להוציא והזמין

 ,העולם יסוד שהוא אחד ורא באמצע
 אור ומאותו .העולמות עומדים שעליו
 חי יסוד התפשט ,האמצעי עמוד ,שלם

לחושך ו" .הימין מצד יום שהוא ,העולמים
 מצד והוציא והזמין קרא ,"לילה קרא

 הלבנה ששולטת ,אחת נקבההחושך 
 אדון ,י"אדנ של סוד ,בלילה ונקראת לילה

 השלם דהעמו באותו הימין נכנס .הארץ כל
 ועלה ,השמאל בסוד כלול שבאמצע

  ולוקח ,ראשונה נקודה עד למעלה

éäìà àø÷éå"íååâå  ')ä íù ( àø÷ àø÷éå åäî
íéìù øåà éàäî à÷ôàì ïéîæåæ àîéé÷ã 

 àîìòã àãåñé åäéàã åøéäð ãç àúéòöîàá
ïéîìò ïéîéé÷ äéìòãç øåà àåääîå à íéìù

àúéòöîàã àãåîòèïéîìò éç àãåñé èùôúà é 
 åäéàã äìéì àø÷ êùçìå àðéîéã àøèñî íåé

)íù ( àá÷åð ãç êùçã àøèñî ÷éôàå ïéîæå àø÷
àøäéñàé àæø äìéì éø÷àå àéìéìá àèìùã 

ðãàã" àåääá àðéîé ìàò õøàä ìë ïåãà é
 íéìù àãåîò]àúéòöîàáã) [àúéòöîàá àã( 

 äãå÷ð ãò àìéòì ÷éìñå àìàîùã àæøá ìéìë
äàîã÷áéìéèðå   

  æé/à  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(ל "א' ויהי בגי א
אריכות בעניין ' ועי. 'א פרק ו"טנת' ועי, )ו"לש(ב "ש כו ע"ב וע"תרומה קנט ע). הערת הזוהר(א "לא ע ב

  ).ג"א עז ע"כללים ח(וכאן נכללו זה בזה , עד כאן יצאו החסדים לעצמם והגבורות לעצמם.  ביהל אורזה
 ).א"נ(ה זהו עילא ותתא "ה יהו"אהי' כי טוב בגי ג
 .ע מקורו"וצ, "וכל"בדפוס וילנא איתא  ד
 ).הערת הזוהר(' ג' סי' עי ה
 ).א"הגהות הגר(א ששייך לכאן "ב בסת"ח י ע"ז' עי ו
  .זוהר הרקיע' עי). א"נ(ם "א. ת"היינו ת ז
ש שהעולם קיים "ע" יסוד"ולכן נקרא . הרי הוא היסוד,  העולם כולו עומד על סנפירו של הלויתןכל ח
 ).ג"ב מה ע"ה ח"דע(עליו 
  ".באמצעיתא"ובמקומו איתא , א"נמחק בהגהות הגר" עמודא דאמצעיתא" ט
  ).ב"ב סה ע"ביאורים ח(ש שכל עיקרו נעשה רק על ידי תוספת אור "ע" מוסף"נקרא . זוהר הרקיע' עי י

 ).ה וזהו"ג ד"עצ י ”א על ספד”בהגר(ובה יזכו למלכות , כלומר עטרת היסוד יא
ח שער הולדת "ע' ועי. והם באים בסוד תוספת מהמוחין, ביעין ואמה' שהם סוד ב, י הפנימיים"נה יב

ובשער ', ואות ה' ד אות ב"ועיבורים פ, ח"ח נסירה פ"א וע"ז נ ע"תיקו' עי). ג"א כא ע"כללים ח(ד "א פ"או
 ).ג"עא נג "כללים ח(א "כ לה ע"ושעה, ד"ה צב ע"כ ר"שעה, ג"הצלם פ
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 , נקודותשלש של )כח( דבר שם ואוחז
 אין שהרי .דשוק זרע ,ק"חיר ק"שור ם"חול
 התחבר והכל .הזה בסוד מלבד שנזרע זרע

 ולכן ,העולם יסוד והוציא האמצעי בעמוד
 שאוחז את הכל באור ',כל' נקרא

 ,ומריח בכח לוהט השמאל. ההשתוקקות
 התלהטות ומאותו ,ריח מריח הדרגות בכל
 ואותו , הלבנהנקבה אותה הוציאה אש של

 ושני.  מחושךשהיה בגלל חושך היה הלהט
 ,הללו הדרגות שתי הוציאו הללו הצדדים

 בעמוד אחוז היסוד .נקבה ואחד זכר אחד
 ,בו שהיתה אור תוספת מאותה האמצעי

 ועשה שלםנ האמצעי עמוד שאותו שכיון
 אור בו נוסף אז ,הצדדים לכל שלום

 ,בו שהכל חהשמב הצדדים ומכל מלמעלה
 יסוד יצא חהשמ של ספתתו ומאותה

 כל יצאו מכאן .מוסף ונקרא העולמים
 ,קדושות ונשמות ורוחות ,למטה @הצבא
. הרוחות אלהי אל ,ת"צבאו ה"יהו בסוד
 של מצד הארץ כל אדון ]הוא[, לילה

 תקוששת ובגלל , חושךמאותו השמאל
 ,כחו ונחלש ,בימין להתכלל החושך אותו

 כשמתחיל .הזה הלילה ממנו התפשט
 הסתיים לאעדיין כש הזה הלילה שטלהתפ
 והימין ,בימין ונכלל נכנס , חושךאותו
 .הזה הלילה סרוןיבח ונשאר ,אותו אוחז
 כך ,באור כללילה החושך תקוששת וכמו

 גורע החושך .ביום כללילה תוקושת הלילה
 .באור ולא סרוןיבח דרגה הוציא ולכן ,אורו

 לילה .באור כשנכלל אלא מאיר לאהחושך 
 נכלל כאשר אלא מאיר לא ממנו שיוצא

 אלא משתלם לא הלילה סרוןיח .ביום
 במוסף. כאן נגרע ,כאן שנוסף מה .במוסף

 של וסוד ,העליונה הנקודה של סוד בו היה
 בו נוספו ולכן ,הצדדים בכל האמצעי עמוד
 שניממנו  חסרים בלילה .אותיות שתי
" ויקרא" "קרא"בפסוק  כתוב ואז ,אלה

 כאן ".לילה קרא" כתובו ,י"ו ממנו גרענו

 ïîú ãéçàå)äìî( ]àìéç[ìç ïéãå÷ð úìúã " í
øåù"øéç ÷"÷à òøãæàã àòøæ úéì àäã ùã÷ òøæ 

 àúéòöîàã àãåîòá àìë øáçúàå àã àæøá øá
]÷éôàå) [êéôàå( éø÷à êë ïéâáå àîìòã àãåñé 

ìëá åøéäðá àìëì ãéçàã ]ã[ àìàîù àúáåàéú
 àçéø çøà ïéâøã åäìåëá çøàå àô÷åúá èéäì
 àøäéñ àá÷åð àéää ÷éôà àùàã åèéäì àåääîå
 ïéøúå êùçî äåäã ïéâá êùç äåä åèéäì àåääå
 ãçå øëã ãç ïéìà ïéâøã ïéøú å÷éôà ïéìà ïéøèñ
 àåääî àúéòöîàã àãåîòá ãéçà àãåñé àá÷åð
àãåîò àåääã ïåéëã äéá äåäã àøåäð úôñåú 

 ïéøèñ ìëì íìù ãéáòå íéìúùà àúéòöîàã
 ïéøèñ ìëîå àìéòî åøéäð äéá óñåúà ïéãë
 ÷éôð äåãçã úôñåú àåääîå äéá àìëã äåãçá

óñåî éø÷àå ïéîìòã àãåñéâ ìë ïé÷ôð àëäî 
ìééçàã ïéúîùðå ïéçåøå àúúì ]ïéùéã÷[ àæøá 

åäé"åàáö ä" ìë ïåãà äìéì úåçåøä éäìà ìà ú
ääî àìàîùã àøèñî õøàä ïéâáå êùç àå

 àðéîéá àììëúàì äéúáåàéú êùç àåääã
 äéðî èùôúà äéô÷åú ùìçå]äìéì éàä[ ãë 

 íééúñà àì ãò äìéì éàä àèùôúàì éøàù
 ãéçà àðéîéå àðéîéá ìéìëúàå ìàò êùç àåää

äìéì éàä åòéøâá øàúùàå äéìä êùçã äîëå 
 äìéì éëä øåàá àììëúàì äéúáåàéú

øâ êùç íåéá àììëúàì äéúáåàéú äéøåäð ò
 åòéøâá àâøã ÷éôà êë ïéâáå>å< êùç åøéäðá àì

 ÷ôðã äìéì øåàá ìéìëúà ãë àìà øéäð àì
 åòéøâ íåéá ìéìëúà ãë àìà øéäð àì äéðî
 óñåúàã äî óñåîá àìà íéìúùà àì äìéìã
äãå÷ðã àæø äéá äåä óñåîá àëä òøâ àëä 

 äàìò]å[àæøå ïéøèñ ìëá àúéòöîàã àãåîòã 
éá óñåúà êë ïéâáå åòéøâ àéìéìá ïååúà ïéøú ä

 ïéìà äéá]ïéøú[ )ïéãë(àø÷éå áéúë àø÷ )  åäéà

                                                           

' א עילאה וכו"ר יוסי שמענא דתלת טיפין אזדקריקו ממוח"ב ועיין בתקונים דף קכה א”ו ע" לעיל טא
  ).א"ד(ש "א ע"מנחת יהודה ו ע' והביאו חייט בס

ב "וביאורים ח', ח פרק ד"ח שער רפ"ע(הקצוות ' יסוד אינו מציאות פרטית לעצמה אלא כללות כל ה ב
 ).ג"כד ע
 .ערה בסוף העמודב ה"לעיל טז ע' עי ג
 .ע מקורו"וצ, "חיילין"בדפוס וילנא איתא  ד
באה וכל מציאותו , ישמאלהצד ה עצם המציאות של חסרון והיד שז"ה ע"ז מ"תיקועל א "בהגרב' עי ה

  .התכללותו בימיןי "ע
 .ה דאיהי ריב"ד ד"ז מה ע”א על תיקו”בהגר' עי ו
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 אותיות ושתים שבעים שלשם  סוד
  .עליון כתר של חקוקות

øöåé úìôú(àå äéðéî òøâå " áéúëå é) à úéùàøá
ä ( ïéøúå ïéòáùã àîùã àæø àëä äìéì àø÷

ïååúàáäàìò àøúëã àôéìâ :  
 המים בתוך רקיע יהי אלהים ויאמר"
 עליונים מים ]בין[ להפריד הסוד כאן ,"'וגו

 ,השמאל בסוד, במיוחד יםלתחתונ
 שעד ,השמאל בסוד מחלוקת כאן )ונבראה(

 סוד הוא וכאן ,הוא הימין סוד כאן
 .לימין זה בין מחלוקת הרבו ולכן .השמאל

 כתוב בימין ולכן ,הכל שלמות הוא הימין
 .השלמות כל תלויה בו שהרי ,הכל

 , מחלוקתמתעוררת שמאל כשמתעורר
 , הרוגזאש מתחזקת מחלוקת ובאותה

 .גיהנם מחלוקת מאותה ממנה ויוצא
 של חכמתו. ונדבק בשמאל מתעורר וגיהנם

 בראשית ובמעשה בזה הסתכל ,משה
 מחלוקת היתהבמעשה בראשית  .תבונןה

 מחלוקת ובאותה ,ימין עם שמאל
 ונדבק גיהנם בו יצא ,השמאל בו שהתעורר

 נכנס שלישי יום שהוא האמצעי העמוד ,בו
 לשני סכיםוהמחלוקת ה והפריד ביניהם
 נכלל ושמאל ,למטה ירד וגיהנם ,צדדים
 זהל גמהודכ. בכל שלום והיה בימין

 משה .בימין שמאל ,באהרן קרחמחלוקת 
 ראוי לי ,אמר ,בראשית במעשה הסתכל
 השתדל .ושמאל ימין בין מחלוקת להפריד
 ,השמאל רצה ולא ,ביניהם להסכים
 בכח גיהנם ודאי ,אמר .וכחב קרח והתחזק

 להתדבק צריך שמאל ,תמחלוקה של
 רצה לא הוא ,)בימין כלליולה למעלה(

 ירד ודאי ,בימין כלליולה למעלה להדבק
 רצה לא זה ועל. שלו הרוגז בכח למטה
 בגלל ,משה ביד זו מחלוקת להסכים קרח
 לכבוד חשש ולא ,שמים לשם היה שלא

 כיון .בראשית מעשה והכחיש ,שלמעלה
 בראשית מעשה שהכחיש משה שראה
, "מאד למשה ויחר" אז ,החוצה הוא הונדח

 שלא ,אותו שהכחישו על "למשה ויחר"
 על ,"מאד" , מחלוקתלאותה הסכים

éäìà øîàéå"åâå íéîä êåúá òé÷ø éäé í '
)å à úéùàøá (àùøôàì àæø èøôá àëäïéá âã 

 ïéàúúì ïéàìò ïééî> àìàîùã àæøá)ð" à
éøáúàå (àëä <]øå àëä àæ)ð"éøáúàå à() [ àæøá

àëä àæøå àìàîùã( àìàîùã àæøá ú÷åìçî 
 àåä àðéîéã àæø àëä ãòã] àæø åäéà àëäå

àìàîùã[ ú÷åìçî åàéâñà êë ïéâáå ïéáä àã 
àìëã àîéìù åäéà àðéîé àðéîéìå êë ïéâáå 

 åîéìù ìë àéìú äéá àäã àìë áéúë àðéîéá
 àåääáå ú÷åìçî øòúà àìàîù øòúà ãë

ú÷åìçî äéðî ÷ôðå àæâåøã àùà ó÷úúà 
 øòúà àìàîùá íðäéâå íðäéâ ú÷åìçî àåääî
 àãáåòáå ìëúñà àäá äùîã àúîëç ÷áãúàå
 äåä úéùàøáã àãáåòá çâùà úéùàøáã
 ú÷åìçî àåääáå àðéîéá àìàîù ú÷åìçî
 ÷áãúàå íðäéâ äéá ÷ôð àìàîù äéá øòúàã
 ìàò éàúéìú íåé åäéàã àúéòöîàã àãåîò äéá

ôàå åäééðéá ïéøèñ ïéøúì íéëñàå ú÷åìçî ùéø
 àðéîéá ìéìëúà àìàîùå àúúì úéçð íðäéâå
 çø÷ ú÷åìçî àã àðååâë àìëá àîìù äåäå
 àãáåòá äùî ìëúñà àðéîéá àìàîù ïøäàá
 ú÷åìçî àùøôàì éæçúà éì øîà úéùàøáã

àìàîùì àðéîé ïéáæ åäééðéá àîëñàì ìãúùà 
úàå àìàîù éòá àìåú øîà äéô÷åúá çø÷ ó÷

 éàãå ú÷åìçîã àô÷åúá íðäéâ)ã( àìàîù
 à÷áãúàì êéøèöà]ðéîéá àéàãå éòá àì àåä[ 

>éòá àì àåä à÷áãúàì < àììëúàìå àìéòì
 àæâåøã àô÷åúá àúúì úåçé éàãå àðéîéá

 äéìéã>àã ìòå <)àãå(òá àì é àîëñàì çø÷ 
äåä àìã ïéâá äùîã àãéá ú÷åìçî éàäç íùì 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ויקרא ואמר קרא  א
 ).א"ד(ב אתוון דקא מתעטר באבהן "ב שמא דע”ב ע"תרומה קל ב
 .ע מקורו"נמחק בדפוס וילנא וצ ג
  ).הערת הזוהר(ב "מט עתרומה ק ד
 .ע מקורו"וצ, "בגין"בדפוס וילנא נוסף כעיקר הגירסא  ה
  .ק הנכנס ליסוד"ד שזה החסד הוא פנימיות הו"א ע”צ ע"א על ספד"בהגר' עי ו
 .ל אבות"ועיין בשער מאמרי רז. מכח היותו משבט לוי ז
  ).הערת הזוהר(א "לג ע ח
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åò ùéçëàå àìéòìã àø÷éì ùééç àìå íéîù àãá  הכחיש ובכל .בראשית מעשה שהכחישו
 ùéçëî äåäã äùî àîçã ïåéë úéùàøáã
 ïéãë øáì åäéà àçãúàå úéùàøáã àãáåò

)åè æè øáãîá ( ìò äùîì øçéå ãàî äùîì øçéå
 ãàî ú÷åìçî àåää íéëñà àìã äéì åùéçëàã

ùéçëà àìëáå úéùàøáã àãáåò åùéçëàã ìò  
  æé/á  

 שכתוב ,בלמעלה ובלמטה ,קרח
 למטה 'ה@ ]אות[ ,"'ה על בהצותם"

. לו שראוי כמו נדבק זה ועל .עלהולמ
 ועולה ,שלמעלה גמאודכ תקנהנשמחלוקת 

 זו ,ישר בדרךמתקיימת ו ,יורדת ולא
 ברוך והקדוש .והלל שמאי שלמחלוקת 

 היתה וזו ,להם והסכים ביניהם הפריד הוא
 הפרידו ושמים ,שמים לשםמחלוקת 

כדוגמת  היה וזה . התקייםזה ועל ,מחלוקת
 כל את הכחיש וקרח .בראשית מעשה
 ,שמים עם היה חולקו ,בראשית מעשה

היה ודאי , רצה להכחיש דברי תורהו
. בו נדבק זה ועל ,גיהנםעם ה דבקותהתב

 שךוכשח .אדם של בספרו זה וסוד
 גיהנם בו וברא בכחו מתעורר ,מתעורר

 שקטש כיון . מחלוקתבאותה תויא ונדבק
  בצורה מחלוקתמתעוררת ,והכחהרוגז 

 ושתי .אהבה של  מחלוקת,תאחרה
 .סיום ואחת התחלה אחת ,היו מחלוקות

 שיובק שלהם ראשית ,הצדיקים דרך וזוהי
 ראשית היה קרח .במנוחהשלהם  ףוסו

 .בגיהנם ונדבק ,וכח רוגז כפימחלוקת ה
 ,קטש גזוכשר .מחלוקתה של הסוף שמאי
 ולהסכמה אהבה של מחלוקת לעורר צריך

  .השמים ידי על

áéúëã àúúáå àìéòá çø÷) è åë øáãîá (
åäé ìò íúåöäá"ä ä"àà àã ìòå àìéòå àúú 

 ï÷úúàã ú÷åìçî äéì éæçúàã äîë ÷áãúà
 çøàá íéé÷úàå úéçð àìå ÷éìñå àìéòìã àðååâë

á÷å ììäå éàîùã ú÷åìçî àã øùéî" ùéøôà ä
 íùì ú÷åìçî äåä àãå ïåì íéëñàå åäééðéá

íéîùá íéé÷úà àã ìòå ú÷åìçî ùéøôà íéîùå 
ååâë äåä àãå çø÷å úéùàøáã àãáåòã àð

 àúâåìôå àìëá ùéçëà úéùàøáã àãáåòá
 éàãå àúééøåàã éìî àùçëàì àòáå äåä íéîùã
 ÷áãúà àã ìòå äåä íðäéâã àúå÷áãúàá

íãàã àøôñá àã àæøå äéãäáâ øòúà ãë êùç 
 ÷áãúàå íðäéâ äéá àøáå äéô÷åúá øòúà
 àæâåø êéëùã ïåéë ú÷åìçî àåääá äéãäá

åìçî øòúà àô÷åúå ú÷>ëàðååâ <)àðååâá( 
 ãç ååä ú÷åìçî ïéøúå åîéçøã ú÷åìçî àøçà
 àéé÷éãöã ïåäçøà åäéà àãå àîåéñ ãçå àúåøéù
 çø÷ àçééðá ïåäìã àôåñå åéù÷á ïåäìã àúåøéù
 àô÷åúå àæâåø íåôë ú÷åìçîã àúåøéù äåä
 ãë ú÷åìçîã àôåñ éàîù íðäéâá ÷áãúàå
 ú÷åìçî àøòúàì êéøèöà àçééðá àæâåø

åîéçøãò àîëñàìå "íéîùã éã:  
 ויהי המים בתוך רקיע יהי" סוד וזה
 התעוררות ,ראשונה מחלוקת זו ,"מבדיל

 והתעורר להפריד רצהו ,וכח רוגז של
 ,ואז .הצטננו והכח גזושהר עד גיהנם

 התעוררה ,"' וגוהרקיע את אלהים ויעש"
 ,העולם וקיום וחביבות אהבה שלמחלוקת 

 ,ללוה שמאי שלמחלוקת ה זה ובסוד
 לתורה באהבה נכנסה פה שבעל שתורה
הבדלה היא . שלם בקיום והיו ,שבכתב

 ìéãáî éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé àã àæøå
)å à úéùàøá ( åøòúà äàîã÷ ú÷åìçî àã

øã ãò íðäéâ øòúàå àùøôàì àòá àô÷åúå àæâå
éäìà ùòéå ïéãëå ïðèöà àô÷åúå àæâåøã" úà í

åâå òé÷øä ')æ à úéùàøá ( ú÷åìçî øòúà
 àã àæøáå àîìòã àîåé÷å åáéáçå åîéçøã

 ììäå éàîù ú÷åìçî)ã( úìàò äô ìòáù äøåú
 áúëáù äøåú éáâ åîéçøá]ååäå) [äåäã( àîåé÷á 

                                                           

 .ע מקורו"וצ" הא"בדפוס וילנא איתא  א
 ).א"ד(ת "רמז לת ב
  .זוהר הרקיע' עי ג
 .אריכות ביהל אור' עי ד
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 ויהי" הבדלה כאן כתוב ,בשמאלודאי 
 המעט" שם וכתוב ,"ויבדל" וכתוב ,"מבדיל

 ההיא בעת" וכתוב ,"' וגוהבדיל כי מכם
 אין ודאי שהרי ,"הלוי שבט את 'ה הבדיל
 ואם .שמאל במקום ניבֵש אלא הבדלה
 למה ,ודאי ,בשני היא הבדלה תאמר
 הבדלה ,שלישי שהוא יִובֵלדווקא  הבדלה

 אף אלא .שני שהוא בשמעון כה להיותצרי
 היה יעקב לדעת ,שלישי הוא שלוי גב על

 ישר בדרך והכל ,היה בשני ולעולם ,שני
  .כראוי שלם בדרך

îùá éàãå éäéà äìãáä íéìùàìàà àëä áéúë 
 äìãáä)å à úéùàøá ( áéúëå ìéãáî éäéå)æ íù (

ìãáéåá íúä áéúëå )øáãîáè æè  ( íëî èòîä
åâå ìéãáä éë ' áéúëå)ç é íéøáã ( àéää úòá

åäé ìéãáä" úéì éàãå àäã éåìä èáù úà ä
 àîéú éàå àìàîù øúàá éðùá àìà äìãáä
 éåìá äìãáä éàîà éàãå åäéà éðùá äìãáä

úéìú åäéàã åäéàã êéøèöà ïåòîùá äìãáä äà
òà àìà éðù"äàúéìú åäéà éåìã ââ àúòãì 

 çøàá àìëå äåä éðùá íìåòìå äåä éðù á÷òéã
úåàé à÷ãë íéìù çøàá øùéî:  

 אותם בין] היא[ שבת במוצאי הבדלה
 וכשיוצאת .לשבתימי החול ב ששולטים

 משחית( הרע עיןשל  אחד צד ,השבת
 ,מגיהנם עולה לשלוט שרוצה )רע נהוממ

 ידינו ומעשה" אומרים שישראל בשעה
 שנקראת דרגה מאותה ויוצא ,"עלינו כוננה
 של בזרע להתערב ורוצה ,)לאֹוְש( שמאל
 עושים וישראל. ישראל על טוולשל ישראל
 ונפרד ,הבדלה ואומרים ויין בהדס מעשה
 ,לאֹובְש למקומו ונכנס צד אותו ומך ,מהם

 הם ווירד" שכתוב ,שם ועדתו שקרח מקום
 לא והם ".שאולה חיים להם אשר וכל

 הבדלה ישראל שעושים עד לשם יורדים
. "' וגוהעדה מתוך הבדלו" שכתוב ,מהם

 .שמאל שהוא ,בשני היא הבדלה ולעולם
 השמאל שמעורר גזוור תחילה וכחב
 ונברא ,במנוחה שוכך שלא  עד,מחלוקתב

 מלאכים אותם כל נבראו אז ,גיהנם בו
 אותם ואכלה ,עלהלמ לרבונם שמקטרגים

 אלה שאר כל וכן ,ונשרפו האש
 ,באש @ונכלו קיום להם ואין שמתבטלים

  .וז דוגמהכ והכל ,למטה קרח וז דוגמהכ

 ïéèéìùã ïåðéà ïéá úáù éàöåîá äìãáä
 íðäéâî à÷ìñ úáù ÷éôð ãëå úáùì ìåç éîåéá

 àùéá àðéòî àøèñ ãç>ñ" àðîî àøéñè à
àùéá<òáã éé ïéøîàã àúòùá äàèìùì  ìàøù

)æé ö íéìäú ( ÷éôðå åðéìò äððåë åðéãé äùòîå
 éø÷àã àâøã àåääî)àìàîù( ]äìåàù[ éòáå 

 åäééìò äàèìùìå ìàøùéã àòøæá àáøòúàì
ñãäá àãáåò éãáò ìàøùéå ìàøùéãã ïééáå 

 àåää êéàîå åäééðî ùøôúàå äìãáä éøîàå
 çø÷ã øúà ìåàùá äéúëåãì ìàòå àøèñ

 áéúëã ïîú äéúòéñå)æè øáãîáâì  ( íä åãøéå
 ïîú éúçð àì ïåðéàå äìåàù íééç íäì øùà ìëå

 áéúëã ïåäðî äìãáä ìàøùé éãáòã ãò) íù
àë (åâå äãòä êåúî åìãáä ' äìãáä íìåòìå

 àæâåøå àô÷åúå àúåøéùá àìàîù åäéàã éðùá
 àçééðá êéëù àì ãò ú÷åìçîá àìàîù øòúàã

íðäéâ äéá éøáúàåä ïåðéà ìë åàéøáúà ïéãë 
ã íéëàìî ïåì ìéëàå àìéòì ïåäéøàîì éâøè÷

 úéìå éìèáúîã ïåðéà øàù ìë ïëå åã÷åúàå àøåð
àîåé÷ ïåìååìëúàå æ çø÷ àã àðååâë àøåðá 

àúúìààã àðååâë àìëå :  

                                                                                                                                                                                     

א "ביאורים ח(וכמו כן כל עביות היא רק מצד הגבורות . רות ודיןכל הבדלה והפרשה הינן רק בסוד גבו א
 ).ד"לב ע
  ).א"נ(דכתיב הבדלה '  מכאן דמחלוקת קרח הוה ביום ראשון ואמר משה בקר ויודע שהמתין עד יום בב
  ).א"נ(מ "א. דראובן לא נחשב לראשון בבני לאה דסבר דרחל הות ג
ב הדס הוא בעמודא דאמצעיתא כליל תלת "נ. ' ביין כווישראל עבדי עובדא בהדם). א"ד(רמז לחסד  ד

 ).נ"ש) (י"נז(ויין מסטרא גבוה ועושה שלום . עלין כחד
  ).הערת הזוהר(ב "יח ע ה
אין להם קיום ). א"ב כט ע"ה ח"דע(מתבטלים ומתחדשים בכל יום ' כלומר המלאכים שנבראו ביום ב ו

 ).א"ב סב ע"ה ח"דע(' גוכל קיומם תלוי ביום , שכן הם מהניצוצין דגבורות
 .ע מקורו"וצ, "ואתאכלו"בדפוס וילנא איתא  ז
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 .מזו זו הארה התפשטה ,"רקיע יהי"
 התפשט ,גדול ל"א .ימין אשכול ,ל"א

 השם להשתלם המים מתוך התפשטות
 זהפשטות  התבאותה ולהתכלל ,ל"א ,הזה
 אלה ,ם"הי אלהים מאל שטוהתפ ,בזה

 ,תחתונים מים להיות והתהפכו התפרדו
 ,בשני שהתפשט התפשטות אותה .ה"ימ
 ם" הי,ם גדול" זה הי,ם"ים עליונים הימ

 האלה האותיות של פךיהה .עליונים מים
 נעשו ,תקנונש כיון .תחתונים מים ,ה"ימ

 בכמה זה שם שטוהתפ ,אחד כלל הכל
 ומים ,זכרים עליונים יםמ. מקומות

 ,במים מים היו להיבתח .נקבות תחתונים
 ,ותחתונים עליונים מים להכיר שנפרדו עד
 מים( י"אדנ וזה ,)עליונים מים( אלהים זה

 מה .תחתונה 'וה עליונה 'ה וזו ,)תחתונים
 ".הרקיע את אלהים ויעש" ,כתוב

 מים אלהים זה שם לקח זו התפשטות
  ומים ,עליונים

é÷ø éäé ò)èùôúà] (èùôúé[ ïî àã åèéùô 
à àã"àðéîé àôè÷ ìáà " åèéùô èùôúà ìåãâ ì

à àã àîù àîìúùàì àééî åâ ïî" àììëúàìå ì
 èùôúàå àãá àã åèéùô àåääá>ìàî <)ìåî( 

éäìà"éä í"íâ éåäîì åëôäúàå åèùôúà ïéìà 
 ïéàúú ïééî>îé"ä <)äàîé( åèéùô àåää 

éä ïéàìò ïééî éðùá èùôúàã"íéä äæ í ìåãâ 
éä"îé ïååúà ïéìàã àëåôä ïéàìò ïééî í" ïééî ä

 àãç àììë àìë åãéáòúà åð÷úúàã ïåéë ïéàúú
 ïéàìò ïééî éúëåã äîëá àã àîù èùôúàå
 íéî ååä àúéîã÷á éá÷åð ïéàúú ïééîå ïéøåëã
 ïéàìò ïééî àòãåîúùàì åùøôúàã ãò íéîá

éäìà àã ïéàúúå" í>)ð"ïéàìò ïééî à (ðãà àãå" é
)ð"éî àïéàúú ïé(< ]àãå[ä  'äå äàìéò ' äàúú
] áéúë äî)æ à úéùàøá (éäìà ùòéå" úà í

àîù ìèð àã àúåèùôúà òé÷øä[éäìà àã " í
 ïééî]ééîå ïéàìòï[  

  çé/à  
 כיון ,זה כל ועם ,י"אדנ תחתונים

 םֵש ,נוקבים במים זכרים מים למושנש
 שהפריד גב על ואף. בכל התפשט אלהים

 לא מחלוקת ,ניםלתחתו עליונים מים בין
 סכמהווה ,שלישי יום עד התבטלה

 .כראוי במקומו התיישב והכל ,תמחלוקה
 קיום שהוא פי על אף ,זו מחלוקת ובגלל

 לםשנ שלא ,בשני טוב כי כתוב לא ,העולם
 היו תחתונים ומים עליונים מים .המעשה

 שנפרדו עד בעולם תולדות היו ולא ,כאחד
 אף ,זה כל ועם. תולדות עשו ולכן ,ונודעו

מחלוקת וה ,בשני היתה שהבדלה גב על
 שהוא ,בכל הסכים השלישי יום , בוהיתה

ðãà ïéàúú" é]ìë íòå) [àìá àãã ãòå( àã 
 ïéá÷åð ïééîá ïéøåëã ïééî åîéìúùàã ïåéë àîù

éäìàã"òàå àìëá èùôúà í" ïéá ùéøôàã â
 íåé ãò ìèáúà àì ú÷åìçî ïéàúúì ïéàìò ïééî

éàúéìúã àìë áùééúàå ú÷åìçî íéëñàå 
 ú÷åìçî ïéâáå úåàé à÷ãë äéúëåãá]òà àã"ô[ 

 åäéàã]àîìòã àîåé÷) [àîéé÷( áåè éë áéúë àì 
 ïééîå ïéàìò ïééî àãáåò íéìúùà àìã éðùá

àìå àãçë ååä ïéàúú ãò àîìòá ïéãìåú ååä 
 ïéãìåú åãáò êë ïéâáå åòãåîúùàå åùøôúàã

òà àã ìë íòå" ú÷åìçîå éðùá éåä äìãáäã â

                                                                                                                                                                                     

משה בוקר ויודע ועיין ' דבליעת קרח בשני היה ומחלוקתו התחיל ביום ראשון והיינו דא' גם מכאן נר א
 ).א"נ(מ "א. ש"ו ע"של' קרח ע' ש בפ"מ

. א"כתף ימין חסד דא' פי). א"ד(ב "אשכול הימין מהאצילות והוא רמז אל החסד חיי שרה קלב ע ב
. ל אלקים'א ואתפשט מא"ולחסד דז. א המתלבש באבא והוא אל גדול" כתף ימין דאב הוא"נ). א"נ(ב "הרש
אבל . ובקדמיתא הוי מים במים. ה"בנוקבא ימ. וכשנתהפכו כחומר חותם נעשין. ם"ג באמא נקרא הי"כי ה
כי האמא אוזיף לה . אז גם בנוקבא נקרא אלקים. כ כשנוקבא מתפרשת ובא לפניו ונותן לה בסוד זיווג"אח
ומשם מתפרש . אלוקים' י גימטרי"ה אדנ"וצירוף אהי. לה' י להתקשט"ה לשם אדנ"ויורד שם אהי. נהאמ

פ ונמתק הכל בשמא "דהיינו הנסירה שאז באו פב. ואמר דלא עביד תולדין עד אתפריש. השם לכמה עלמין
 ליעקב ואמר ו שבירך יצחק"א דרך הוא"ש דהאיר מים עילאין דאמא לנוקבא דז"כמ. דחד דאגליף בגלופא

ג והם חמש מאה שנין דאילנא דחיי מפני "ש חמש רקיעים הם ה"וז. ו בנייה"ה וא"ש ה"וז. הוה גביר לאחיך
 פני תחי לשון של טמפרש דהוא ש,א"י פסחים לו ע"רש' עי. זוהר הרקיע' ועי). נ"ש(שכלולין בחשבון גדול 

שביארו בלשון ) א"ז רפח ע"על אד(מת דרך אבהגהות ' כן עיו, )ציפויו החיצוני בביצה או חלב (לחם
  .שזהו לשון של התקבצות, ח קריאת שמע על המטה יא"וכן הוא בפרע, ההדבק

  ".מאלקים הים מיין עילאין"ובמקומו איתא , א"בהגהות הגרם נמחק "ם הי"אלהי) מול(מאל  ג
 ).ב"ב סב ע"ה ח"דע(כאן הוא שורש קיום למלאכים שנבראו ומתו מיד  ד
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 ה"הו ,)ה"יהו( בחקיקתו שנחקק שם
 ,תחתונים ומים עליונים מים בין להסכים

 להשלים ביניהם 'ו תחתונה 'ה עליונה 'ה
 מים ,הירדן יֵמ זה וסימן .צדדים בשני

 ירדו תחתונים מים ,אחד דונ קמו ,עליונים
 רקיעים חמשה. באמצע הלכו וישראל ,לים

 ומנהיג בהם הולך העולמים וחי ,כאן כתוב
 ואלמלא .בזה זה כלולים לםווכ ,םאות

 לא ,האמצע ידי על סכמהושה זומחלוקת 
  .בזה זה )נתישרו( רויהשתי ולא נכללו

 äåä äéá] àîù àåäã àìëá íéëñà éàúéìú íåé
éåôéìâá óìâéàãà ïéàìò ïééî àîëúñàì äåä 

ïéàúú ïééîå[ä  'ä äàìò 'å äàúú ' åäééðéá
ïãøéä éî àã àðîéñå ïéøèñ ïéøúá àîìùàìá 

ãçà ãð åî÷ ïéàìò ïééî) æè â òùåäé( ïéàúú ïééî 
 ùîç àúéòöîàá éìæà ìàøùéå àîéì åúçð
 åäá ìéæà íéîìåòä éçå àëä éáéúë ïéòé÷ø
 éàä àìîìàå àãá àã ïìéìë åäìëå åäá âéäðàå

ò íëúñàã ú÷åìçî" åìéìëúà àì àúéòöîàã é
 àìå)åøééúùà( ]åøùééúà[àãá àã â:  

 דבק ייםהח שעץ הם שנים מאות חמש
 וכל ,לעולם ותולדות פירות לעשות בהם
 ונמשכים ששופעים בראשית מימי

 ודוד ,ידו עלו תחתיו נחלקו מבראשית
 ,כך אחר לקיח והוא הכל לקח המלך

 ,"' וגוהמון לכל העם לכל ויחלק" שכתוב
 ותקם" וכתוב ,"ילקוטון להם תתן" וכתוב
 בשעה. "' וגוטרף ותתן לילה בעוד

 מתרבה ,השמאל כח במחלוקת מתעוררתש
 ויצאו ,ערפל של שלהבת אש ומתחזק

 ,כלל לחות בלי מיד ונקרשו ,רוחות משם
 רעים מינים נפרדו ומהם .ונקבה זכר והיו

 רוח הטומאה של התקיפות וכאן ,למיניהם
 סוד והם ,חזקות קליפות אותן בכל

 אחד ,חזקים במינים התחזקו אלה .הערלה
 פעהא .אחד ושניהם ,ש"נח ואחד ה"אפע

 .אחד בחבור שנים )לשבעים( לשבע מוליד
 הוא כאן. נחש של שנים לשבע הכל חוזר
 יצר .שמות בשבעה שנקרא הגיהנם סוד
 .דרגות ובכמה שמות בשבעה נקרא הרע

 והכל ,לעולם מכאן מאהוהט התפשטה
 .העולם בשּוִי והוא ,ורע טוב השמאל מסוד

 åäá ÷éáã ééçã àðìéàã ïåðéà ïéðù äàî ùîç
ìëå àîìòì ïéãìåúå ïéáéà ãáòîìã éåîéî 

úéùàøáî ïëùîúàå ïéãâðã úéùàøáã 
åâìôúàä éåúåçú ]äéãé ìò[ èé÷ð àëìî ãåãå 

 áéúëã øúáì âéìô åäéàå àìë)èé å á ìàåîù (
åâå ïåîä ìëì íòä ìëì ÷ìçéå ' áéúëå) ã÷ íéìäú

çë ( áéúëå ïåèå÷ìé íäì ïúú)èé àì éìùî (
åâå óøè ïúúå äìéì ãåòá í÷úå ' øòúàã àúòùá

ú÷åìçîåó÷úàå éâñà àìàîùã àô÷åúá æ 
 åùéø÷àå ïéøéñè ïîúî å÷ôðå àñôéèã àìéôøåä
 ïåäðîå àá÷åðå øëã ååäå ììë àúåçì àìá ãéî
 çåøã åôé÷ú àëäå åäééðéæì ïéùéá ïéðéæ åùøôúà

àáàñîç àæø ïåðéàå ïéøéñè ïéô÷åú ïåðéà ìëá 
òôà ãç ïéôé÷ú ïéðéæá åô÷úà ïéìà äìøòã"äè 

çð ãçå"ãéìåà äòôà ãç åäéååøúå ùé äòáùì 
 ïéðù òáùì àìë øãäúà àãç àøåáçá ïéðù

)ùçðã] (ùçðë[ éø÷àã íðäéâã àæø åäéà àëä 
 éø÷à ïäîù òáùá òøä øöé ïäîù òáùá

òì àëäî åáàñî èùôúà ïéâøã äîëáå àîì

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו"וצ, ")ה"א יהו"ס("בדפוס וינלא נוסף  א
 .זוהר הרקיע' עי ב
 ).א"ד(א "תיקונים ריש תקון כד דף סח ע ג
 ).א"ד(א "א ולקמן לה ע"מנחת יהודה דף קכ ע ד
 ).א"ד(' נהר פלגיו וגו' שוטפים והוא מל ה
  .זוהר הרקיע' עי ו
א "הוא תוקף הדין הנשפע מהגבורה הממונה במקום המלך לדון ולייסר בני העולם והוא מענין מלכ ז

י המחלוקת "שלהבת הרומז על הדין ורמז בכאן שע' א כנזכר בריש מסכת שבועות וטיפסא פי"ורופיל
גבורה היה מתחזק שליח הדין שהוא שר הגיהנם ויצאו משם שני רוחות והם שתי ותגבורת הדין מצד ה

 ).א"ד(' קליפות אשר עליהם רמז שלמה באמרו לעלוקה שתי בנות וגו
  .זוהר הרקיע' עי ח
אבל הנחש הוא . ד כמו בקדושה"א כלול מיו"כ. ן"ב הוא דכורא הוא כלל כל הזי"נ. 'חד אפעה כו ט

 ).נ"ש) (י"נז(ן שנין "ד ולכן אולדת לזיי"ד מיוהנוקבא ולא אתכללת כל ח
 .ע מקורו"וצ, )א לשבעין"ס(בדפוס וילנא נוסף  י
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 אותיות עשרה שמונה של חקוק שם כאן
 ישוב וברכה נדבה רצון יגשמ על נהוממ
  .העולם של

 àáåùé åäéàå ùéáå áè àìàîùã àæøî àìëå
ïååúà éøñ éðîúã àôéìâ àîù àëä àîìòãà 

 àáåùé äëøáå äáãð ïåöø éîùâ ìò àðîî
àîìòãá:  

 בדרך ,"' וגוהמים יקוו אלהים ויאמר"
 של מסוד שהרי .ישרה בדרך להיות ,קו

 עד ,סתום יצא הכל ראשונה נקודה אותה
 יצא ומשם ,עליון להיכל והתכנס שהגיע

 לאותו שמגיע עד ,הדרגות לשאר ישר בקו
 זכר של בכלל הכל שכונס אחד מקום
 המים. העולמים חי ,ומיהו ,ונקבה

 .העליונה 'המאות  מלמעלה שיוצאים
 אחד ,ו"ו זה ועל ,קטנה 'ו "השמים מתחת"

 ותראה" אז ,השמים מתחת ואחד ,שמים
 וכל ,התגלה זה .תחתונה 'ה זו "היבשה
 נודע הזו האחרונה וךומת .התכסה השאר

 ,"אחד מקום אל" .שהתכסה אותו תבונהב
 העולם של היחוד קשר הוא שכאן בגלל

 שני ".אחד ושמו אחד ה"יהו. "העליון
 יחדילהת העליון העולם של אחד ,יחודים

 התחתון העולם של ואחד ,בדרגותיו
 העולם של היחוד קשר .בדרגותיו חדילהתי

 שם העולמים חי. הוא כאן עד העליון
 ,שלו ביחוד העליון העולם ונקשר ,מתבשם

 וכל הדרגות כל .אחד מקום נקרא ולכן
 בו לםוכ נהיוו ,שם מתכנסים האיברים

 יחדתישמת דרגה ואין .כלל פרוד בלי אחד
 לםוכ מתכסים ובו ,זו אלא אחד ביחוד שם

 כאן עד .אחת בהשתוקקות ,סתום בדרך
 בעולם הנגלה העולם יחדימת זו בדרגה
 כן גם חדימתי הנגלה העולם. הנסתר
 ,התחתון עולם הוא הנגלה ועולם ,למטה

å"ìà øîàé"äé÷é í" åå"åâå íéîä'â ) à úéùàøá
è (å÷ çøàáã àæøî àäã øùéî çøàá éåäîì 

ãå÷ð àéääãà ãò åîéúñá àìë ÷éôð äàîã÷ 
äàìò àìëéäì ùéðëúàå éèîã  å÷á ÷éôð ïîúîå

øùéîä ]ì[ ãç øúà àåääì éèîã ãò ïéâøã øàù
àìë ùéðëã éç åäéà ïàîå àá÷åðå øëã ììëá 

ä úàî ìéòìî é÷ôðã íéîä ïéîìò ' úçúî äàìò
å íéîùä 'å àã ìòå àøéòæ" ãçå íéîù ãç å

 ïéãë íéîùä úçúî)íù (ä àã äùáéä äàøúå '
 éàä åâîå éñëúà øàù ìëå éìâúà àã äàúú
 ìà éñëúàã àåää åðúìëåñá òîúùà äàøúá
 àãåçéã àøåù÷ àåä àëäã ïéâá ãçà íå÷î

 àîìòã]äàìò) [äàúú(åäé "ãçà åîùå ãçà äå 
ïéãåçé ïéøúæ éåâøãá àãçéúàì äàìò àîìòã ãç 

 àøåù÷ éåâøãá àãçéúàì äàúú àîìòã ãçå
 ïéîìò éç åäéà àëä ãò äàìò àîìòã àãåçéã
 àãåçéá äàìò àîìò øù÷úàå íéñáúà ïîú
 ìëå ïéâøã ìë ãçà íå÷î éø÷à êë ïéâáå äéìéã

åäå ïîú ïéùðëúî ïéôééù åäìë å]äéá[ àìá ãç 
 ïãçéúàã àâøã úéìå ììë àãåøô]ïîú[ àãåçéá 

 íéúñ çøàá åäìë ïééñëúà äéáå éàä àìà ãç
 ãç àúáåàéúá)å( àâøãá àëä ãò]àã[ ãçééúà 

àééñëúàã àîìòá àééìâúàã àîìòç àîìò 
 àééìâúàã] àîìòå àúúì éëä óåà ãçééúà

                                                                                                                                                                                     

עד . 'דמים א' ב נראה דקאי לתתא לויאמר אלקים יקוו המים וממ"נ. 'י אתוון כו"הכא שמא גליפא דח א
 ).נ"ש(ו "צירופי יה' ח אותיות כנגד ו"דמקום הוי י' מ

  .ד"ב פ ע"ג וביאורים ח"י ג ע"א בס"בהגר' עי ב
 .זוהר הרקיע'  עי).הערת הזוהר (ה"ת יהו" רג
ח יורדין מנוקבא שהוא אבא להיכלא יסוד "אבל ה. כי הגבול לנוקבא הולכין דרך אחור. ואמר אורח קו ד

. דכורין נעשה אחד' א שבאתערותא דיליה כן איבר"ומשם לכל דרגין עד דמטי לאחד שהיא יסוד ז. 'א
 ).נ"ש(חד כ שניהם נעשין א"ואח. נעשין אחד' וכן איברי. ומבשרי אחזה אלקי

מכאן ראיה לדברי האומר שכך הוא סדר האצילות שחכמה האצילה חסד ' ומתמן נפיק בקו מישר כו ה
ב חסד עלאה ”ה ע"תרומה קע' כ ועי"ת יסוד והמלכות ג"לנצח ובינה האצילה גבורה והוד וכתר האצילה ת

א "מתמן נפקו אש'  אד"ל ע"א כמש"לז' ובי' לבי' ת וח"כתר האציל ת' פי). א"ד) (גו מחשבה(מחכמה 
  ).א"נ(ב "הרש. ש שם"ומ' ב במתני”ל רנא ע"א ומייא וע"ורוח
  ).הערת הזוהר(א "תרומה קלד ע ו
ע הוא המקום בו מתגלה "שכן בבי, ע"בבי" תתאה"הוא באצילות ו" עלאה. "'ף פרק ה"ח שער אח"ע' עי ז

  ).ג"א מב ע"יאורים חב(מהוה את הכל וממציא את הכל ומשגיח בכל ומנהיג את הכל ' שהוא ית
אבל . ב ועלמא דאתכסיא נקרא דא דלית ביה השגה"נ. 'כו' בעלמא דאתכסי' אתיחד עלמא דאתגלי ח

 ).נ"ש(ונקרא ותראה היבשה . בנוקבא כבר יש השגה
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 ,"ישראל אלהי את ויראו" ,"'ה את ואראה"
 כמראה" ,"'ה כבוד וירא" ,"נראה 'ה וכבוד"

 הוא סביב גהוהנ מראה כן 'וגו הקשת
 ותראה" סוד וזהו ".'ה כבוד דמות מראה

 ,העולמים חי זה "הקשת כמראה" ".היבשה
 ,מלכות זו ,"בענן נתתי קשתי את" וזהו

  ביום .העולם שנברא מיום נתתי

àééìâúàã àîìòå[ àîìò åäéà ãàúú" ä) äéòùé
à å ( äàøàå úàðãà"é) é ãë úåîù ( úà åàøéå

 ìàøùé éäìà)é ãé øáãîá (åäé ãåáëå" äàøð ä
)æ æé íù (åäé ãåáë àøéå" ä)çë à ìà÷æçé (

åâå úù÷ä äàøîë ' àåä áéáñ äâðä äàøî ïë
åäé ãåáë úåîã äàøî" äàøúå àæø åäéà àãå ä

 äùáéä)íù (]åäæå ïéîìò éç äæ úù÷ä äàøîë[ 
)âé è úéùàøá( éúúð éúù÷ úàïðòá à ] àã

úåëìî[àîåéá àîìò éøáúàã àîåé ïî éúúð   
  çé/á  

 כשמתעורר( הקשת כשנראית ,מעונן
 ,'ה כבוד דמות מראה )להתגבר השמאל
 רחל יוצאת .להתגבר השמאל מתעורר

 בצד ל"רפא ,זה בצד ל"מיכא .בלדתה ותקש
 שנראיםצבעים ה והם .זה בצד ל"גבריא ,זה

 מראה כן. "קוויר םוואד לבן ,דמות באותה
 בגלגול שהתכסה האור ,"סביב גהוהנ

 .'ה כבוד דמות מראה הוא ,העין מראה
 לפי הם התחתון היחוד חדוישהתיצבעים ה
 אלהינו 'ה" .עליון יחוד יחדישהת יחודה
 נראים שלא סתומים צבעים ".'ה

 אחד יחוד .אחד מקום אל ומתקשרים
 חדילהתי למטה בקשתצבעים ה ,בעליון

 צבעים כמו ,וקירו םואד לבן ,בהם
 .אחד ושמו סוד ,אחר יחוד והם ,סתומים

 ,"ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך"
 ישראל שמע" עליון יחוד .שלמטה היחוד

 .זה כנגד זה ".אחד ה"יהו אלהינו ה"יהו
 שש כאן ,ומדה קו של מדידות ,"יקוו"
 ,החזק רהנ מדידת. בותית שש וכאן בותית

 יקוו" וזהו ,"מים בשעלו מדד מי" שכתוב
ד " יו,ר העולמותיוצ של שיעור כאן ".המים

 זהו "קדוש קדוש שקדו" .א"ו ה"א וא"ה
 מקום אל" זהו ,"צבאות 'ה" ".המים יקוו"

 הארץ כל מלא" .זה שם של בסוד ,"אחד
 חקיקת סוד ,"היבשה ותראה" זה ,"כבודו

  .@ הקדושו"כוז ז"במוכס ו"כוז היחוד שם

 úù÷ éæçúàã àáéòã> àìàîù øòúàã
àô÷úúàì<åäé ãåáë úåîã äàøî "ä)  à ìà÷æçé

çë(ìçø ú÷ôð àô÷úúàì àìàîù øòúà á 
àëéî äúãìá ù÷úå"àôø àã àøèñá ì" ì

àéøáâ àã àøèñá" ïéðååâ ïåðéàå àã àøèñá ì
 ïë ÷åøéå ÷îåñå øåéç úåîã àåääá ïééæçúàã
 àìåâìâá àééñëúàã åøéäð áéáñ äâðä äàøî

 åæéçã>àðéòã <)àáéòã(ã äàøî àåä  ãåáë úåî
åäé" íåôì äàúú àãåçé àãçéúàã ïéðååâ ä

åäé àìéòìã àãåçé ãçééúàã àãåçé"ðéäìà ä" å
åäé" ìà ïøù÷úàå ïæçúà àìã ïéîéúñ ïéðååâ ä

 ïéðååâ äàìòá àãç àãåçé ãçà íå÷î]úù÷á [
)úù÷ì( ÷åøéå ÷îåñ øååç åäá àãçéúàì àúúì 
>ïéðååâë <)ïéðååâë( àøçà àãåçé ïåðéàå ïéîéúñ 

 àæøìîëùá ãçà åîùå" àãåçé àúúìã àãåçé å
 äàìò)ã å íéøáã (åäé ìàøùé òîù"ðéäìà ä" å

åäé" å÷ã åãéãî åå÷é àã ìéá÷ì àã ãçà ä
]àúçùîå) [àúåøéùîå( ïéáéú úéù àëä ] àëäå

àúçùî ïéáéú úéù) [àúåøéùî( àðéöåá 
 áéúëã àúåðéãø÷ã)áé î äéòùé (éîâ ããî 
 åäéà àãå íéî åìòùá)è à úéùàøá ( íéîä åå÷é

ïéîìò øöåéã àøåòù àëäãåé "ä ã"àå à"ä å" à
åã÷"åã÷ ù"åã÷ ù" ù)â å äéòùé ( åå÷é åäéà àã

åäé íéîä" ãçà íå÷î ìà åäéà àã úåàáö ä
 àã åãåáë õøàä ìë àìî àã àîùã àæøá

æåë àãåçéã àîù àôéìâ àæø äùáéä äàøúå" å

                                                                                                                                                                                     

ב פח "ה ח"דע(ואז נהיה יחוד , שהוא כינוי למלכות, והיא ניתנה בענן, היסוד' כלומר הקשת הוא בחי א
  ).א"ע

  ).א"ד) (ותקש בהפוך אתוון וקשת(י שרה ומנחת יהודה דף ע ריש חי ב
  ).א"ד(ב "ב וריש תקון כד ע"ויחי רטו ע ג
 ).הערת הזוהר(א "בראשית כג ע ד
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ñëåîá"æåë æ"åàùéã÷ à:  
 כאן ,"' וגועשב דשא הארץ תדשא"

 למקום שהתכנסו מים באותם כח הוציאה
 ,סתום כמוס תוך בתוכו ושופעים ,אחד

 וצבאות עליונים יםכמוס בתוכו ויוצאים
 מתקנים האמונה בני אותם שכל .קדושים

 עבודת באותה ,האמונה קוןיבת אותם
 לבהמה חציר מצמיח" סוד וזה. רבונם

 ,הרים אלף על שרובצת בהמה זו ,"'וגו
 וחציר ,ו חציראות וםי בכל לה ומגדלים

 לפי טיםלו אותם מלאכים ש הואהזה
 של למאכל ועומדים ,בשני שנבראו ,שעה

. אש אוכלת אש שיש בגלל .הזו הבהמה
 האופנים זה עשב ,"האדם לעבודת ועשב"

 קניםומת לםושכ ,וכרובים וחיות האלה
 בשעה להתתקן ועומדים ,קוניהםית תוך

 םבקרבניה רבונם לעבודת באים אדם שבני
 זה ועשב .האדם עבודת שזוהי ,ובתפלה

 להתתקן האדם לעבודת ומוכן מןומז
 באותה מתתקנים וכשהם .כראוי קונויבת

 מהם יוצאים כך אחר ,האדם עבודת
 לחם להוציא" שכתוב ,לעולם וטרף מזונות

 שהרי ".זרע מזריע עשב" וזהו ,"הארץ מן

]åâå áùò àùã õøàä àùãú' ) à úéùàøá
àé() [õøàä(éî ïåðéàá àìéç ú÷éôà àúùä  ïé

øúàì åùðëúàã) àã( åøéîè åâ äéåâá ïéãâðå ãç 
 ïéìééçå ïéàìò ïéøéîè äéåâá ïé÷ôðå äàîéúñ
 ïåì ïð÷úî àúåðîéäî éðá ïåðéà ìë éã ïéùéã÷
 ïåäéøàîã àðçìåô àéääá àúåðîéäîã àðå÷úá

 àã àæøå)ãé ã÷ íéìäú(á äîäáì øéöç çéîöî 
åâå'âàòéáøã äîäá àã äïéøåè óìà ìò ã ïéìãâîå 

á äì ïåðéà àã øéöçå øéöç àåää àîåé ìë
àúòù íåôì ïéèéìù ïéëàìîä éðùá åàéøáúàã 

éàäã àìëéîì ïéîéé÷åå àùà úéàã ïéâá äîäá 
àùà àìëàæíãàä úãåáòì áùòå ) íù( áùò 

 åâ ïð÷úî åäìëã íéáåøëå úåéçå ïéðôåà ïéìà àã
 àùð éðáã àúòùá àð÷úúàì ïéîéé÷å åäééðå÷ú

á ïåäéøàîã àðçìåôì ïééúà àúåìöáå ïåäéðáø÷
 ïîãæà àã áùòå íãàä úãåáò åäéà àãã
 äéðå÷úá àð÷úúàì íãàä úãåáòì ãúòúàå
 úãåáò àéääá ïð÷úúî ïåðéà ãëå úåàé à÷ãë
 àîìòì ïéôøèå éðåæî é÷ôð åäééðî øúáì íãàä

                                                                                                                                                                                     

 @.נמחק" קדישא"ק "ובדפ. מ ודרך אמת"דפ א
  ).א"ד(ה בתקונים "ב בהג"א ותקונים תקון עא ודף ס ע"פנחס ריז ע ב
הרי  ,א על אלף טורין שהן מאכל בהמה דרביע,שניה שנבראו ביום ,מלאכין שמתחדשין בכל יוםדהיינו  ג

, ה"עיקר האצילות הוא בסוד שם מ). ג"צ לג ע"א על ספד"בהגר( הכסא הכבוד ועולם הבריאה' הוא בחי
ע נבראו לצורך "וכל עולמות בי. בהמה' ן שהוא בגימ"ע עיקרם בסוד שם ב"ועולמות בי, אדם' שהוא בגי

ויחי , ב"ושם רמ ע, )ו שם"והגהות מהרח(א "זוהר פנחס ריז ע' עי). ד"ש נה ע"הקדו(ש כאן "האצילות כמ
א "ב כז ע"ה ח"דע' ועי. ה ואמר חד"ד ד"וכח ע, כ הנה"ה ואח"ג ד"צ לג ע"א על ספד"בבהגר' וכן עי. א"רכג ע

ב עד חטא אדם הראשון היו הכל במדרגת המלאכים והשרפים וההיכלות אשר "שמכאן מוכח שכל מע
ש כאן "כמו כן יש ענינים כאלה למעלה כמ, דם התחתוןכמו שיש בירורים בא. בעולם הבריאה של עתה

, כי צומח מתקן בהמה, כל תיקון אכילה הוא על ידי המדרגה אחרת הגבוהה ממנו). א"ב לד ע"ה ח"דע(
שכל עליה של , ב"ב סא ע"ה ח"אריכות בדע' ועי). ד"ב נה ע"ה ח"דע(והבהמה מתקנת על ידי אכילת האדם 

א פרק טו "ש א"פת' ועי. זוהר הרקיע' ועי, )ש בהמשך"וע, ב"ב סב ע"ה ח"דע(ן היא על ידי אכילה "שם ב
" 'אדם כי יקריב מכם קרבן וגו" ,ם המקריבו"ן המתבסם ברזא דאד" בםה סוד ש"כל קרבן הוא בהמ, ל"ז
  .ה רביעה על אלף טורין"וכן כל התפלות בסוד בהמ, ה של המצח" בסוד מ,)א ב”ויקרא ע(

י "ל שק"ב בהמה דרביעאה הוא מלכות על עולם הבריאה שבו א"נ. 'לף כודא בהמה דרביעאה על א ד
 ). נ"ש) (י"נז(ף "אל' במילואו גימט

והיינו ניצוצין . ב"סד ע, ג"ב סא ע"ה ח"אריכות בעניין זה בדע' ועי, ב ובהערתינו שם"לעיל יז ע' עי ה
ע "כל עולם ועולם שבעולמות ביועל ידי ניצוצין אלה יצאו ונעשו כל המציאויות אשר ב, דספירת הגבורה

הניצוצין דמחצב ' דמעשה בראשית החל התיקון דהצירוף והליבון לבחי' ביום ב). ד"ב סו ע"ה ח"דע(
 ולכן בהם ,ה נפילתם בעולם התוהו יותר גדולהת והי,העולמות והמלאכים שהם מהחיצוניות דהנקודות

, יותר הם צריכין צירוף וליבון חזק שכן ,בורהגה' שליטת ספיזמן הוא כן  ש,'הבירור ביום בהוא שהתחיל 
 בירור מנם א.ט"ח י"בראשית י'  שאמרו בפ"מלאכין שליטין לפום שעתא דאתבריאו בשני"והנה מהם הוא ה

דמעשה '  בהם התחיל הבירור רק ביום ג,שהם מפנימיות הנקודות' הניצוצין דמחצב הנשמות והספי
  ).ג"ב עז ע"ה ח"דע (וביה אשתלימו רחמי על חייבי גיהנםבו משתככין שביבין דגיהנם כן  ש,בראשית

ל והם נקראים "בהמה והמלאכים שאינן נצרכים אוכלת אותם כביכו' ן שבה גי"השכינה בכח שם ב' פי ו
  ).א"נ(מ "א. חציר אבל חיות ושרפים ואופנים הנצרכים לתקון העולם קיימים והם נקראים עשב

 ).ו"לש(א "לקמן יט ע ז
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 של למאכל מוכן אלא ,זרע מזריע לא חציר
 זה וכל. העולם לתקון בועש ,קדושה אש

 של קוניםיהת כל ".הארץ מן לחם להוציא"
 ,הזה הארץ עשב את שמתקנים האדם בני

 מאותה ידם על לספק לרבונם שעבודתם
 ולהתברך ,הזה לעולם ומזונות טרף ארץ
  .מעלה של מברכות אדם בני

 áéúëã àîìòì)íù ( àãå õøàä ïî íçì àéöåäì
 åäéà)àé à úéùàøá ( øéöç àäã òøæ òéøæî áùò

à òøæ òéøæî àìàìëéîì ïîãæà àìà åäéà àùàã 
 àéöåäì àã ìëå àîìòã àðå÷úì áùòå àùéã÷

 àùð éðáã ïéðå÷ú ìë õøàä ïî íçì] éð÷úî à÷ã
áùò éàäì) [àåääì éåäì( ïåäìã àðçìåôã õøà 

 éôøè õøà àéääî ïåäéãé ìò à÷ôñì ïåäéøàîì
 ïëøáî àùð éðá àëøáúàìå àîìò éàäì éðåæîå

ìéòìã:  
 זכר ,דרגה על רגהד ,"פרי שהוע פרי עץ"

 עץ של כח מוציא פרי שעץ כמו .ונקבה
 ,אהו ומי .מוציא הוא כאן גם ,פרי שהוע

 זה מה .ותמרות כרובים אותם אלה
 הקרבן בעשן שעולים אותם אלה ,תמרות

 )ונקראים( ומעמידים עמו ומתתקנים
 בתקוניהם קיימים לםווכ ,עשן תמרות
 ,החציר כן קיים שלא מה .האדם לעבודת

 נא הנה" שכתוב ,למאכל עתיד שהרי
 כבקר חציר עמך עשיתי אשר בהמות

  ".יאכל

 éøô äùåò éøô õò)íù ( øëã àâøã ìò àâøã
àá÷åðåá äùåò õòã àìéç ÷éôà éøô õòã äîë 

 ïåðéà ïéìà åäéà ïàîå åäéà ÷éôà àëä óåà éøô
úåøîúå íéáåøëâ é÷ìñã ïåðéà ïéìà úåøîú éàî 

 àðáø÷ã àððúá]äéãäá éð÷úúîå[å  ïî÷à>ð" à
ïåø÷àå<ã åäééðå÷úá ïéîéé÷ åäìëå ïùò úåøîú 

 àäã øéöç ïë àîéé÷ àìã äî íãàä úãåáòì
 áéúëã ìëéîì ãúòúà)é î áåéà ( àð äðä

ìëàé ø÷áë øéöç êîò éúéùò øùà úåîäá:  

 .ונקבה זכר דמות ,"פרי עשה פרי עץ"
 כאותם אינם אלה ,אדם פני פניהם ודמות

 ,חתומה ַזַקןב אלה פנים גדולות ,כרובים
 פני ,תינוקות כמו קטנות פנים ,כרובים

 ,בהם כלולות יותוהדמ) אלה( כל ,אדם
 בהם ריםיומצטי גדולות פנים שהם בגלל

 רשוהמפ שם חקיקות כמו חקוקים ציורים
 ן"צפו ב"מער ח"מזר ,העולם צדדי בארבעת

 ,דרום לצד רשום ברשימה ל"מיכא. ם"ודרו
 פני ,ם"אד פני .אליו מסתכלים הפנים וכל
 זכר הוא אדם .ר"נש פני ,ר"שו פני ,ה"ארי

ומהם  .לאלה פרט אדם נקרא ולא ,ונקבה
 אלהים רכב של ציורים יריםימצט
 םירבותי אלהים רכב" שכתוב ,יםירבות
 ,הציורים כל של כלל "שנאן". "שנאן אלפי

  ,אדם זהו 'ן ,ה"ארי ר"נש ר"שו

]àá÷åðå øëã àð÷åéã éøô äùåò éøô õò[ 
 úåîãå íãà éðô íäéðô)é à ìà÷æçé ( åàì ïéìà

 àð÷éãá ïáøáø éôà ïéìà íéáåøë ïåðéàë ïåðéà
àîéúçäéøèåæ éôà íéáåøë å ìë íãà éðô ïééáøë 

)ïéã ( ïéáøáø ïéôà ïåðéàã ïéâá åäá ïìéìë ïéð÷åéã
 ùøôî àîù éôåìâë ïéôåìâ ïéøåéö åäá ïéøééèöîå

øæî àîìòã éøèñ òáøàá"øòî ç"åôö á" ï
åøãå"î íàëé" ìëå íåøã ãöì åîéùøá íéùø ì

ãà éðô äéáâì ïéìëúñî ïéôðà"éøà éðô í" éðô ä
åù"ùð éðô ø"ìå àá÷åðå øëã åäéà íãà ø à

øééèöà äéðîå éðä øá íãà éø÷éà áëøã ïéøåéö ï
éäìà" áéúëã íéúåáø í)áé çñ íéìäú ( áëø
éäìà" åäìëã àììë ïàðù ïàðù éôìà íéúåáø í

åù ïéøåéö"ùð ø"éøà ø" äï 'íãà åäéà àã  

  èé/à  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(אכול כאש אוכלת מוכנים ל א
 ).הערת הזוהר(א "בראשית לג ע ב
 ).נ"ש(ב תמורת הוא לשון תמרת עשן "נ. 'אינון כרובים ותמרות כו ג
 .א שם או לא,לבדוק אם זה נ, ק"דפ ד
  ).א"ד(בחתימת זקן  ה
ב "ע' ב וכ"ט ע"ף הדמיון ועיין לקמן י"ף הוא כ"ל פני תינוק והכ"הנערים תרגום של כרובים כרביא ר ו

 ). א"ד(א "ועקב רעד ע
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 זכר בסוד כאחד שנכללה התפשטות
 יוצאים כולם ,ורבבות האלפים וכל .ונקבה
 הללו ותצורומה ".שנאן" הזה מהסוד
 שראוי כמו בצדיהם ואחד אחד כל נפרדים

 באחד אחד שמשלבים הם ואלה .להם
 ואחד אחד כל להיות ,באחד אחד וכלולים

והם  .ם"אד ה"ארי ר"נש ר"שו .בחברו כלול
 חקוקים שמות ארבעה של בסוד מתנהגים

 להתנהג עולה .ולהסתכל להתנהג עולים
 אחד םֵׁש עולה ,אדם פני אל שור ולהסתכל

 והוא , צבעיםשני של בסוד קקומח מתעטר
 וגולף חוקק והכסא ,לאחור חוזר אז .ל"א

 .הזה השם בסוד להתנהג ונרשם ,אותו
 פני אל נשר ולהסתכל להתנהג עולה

 קקומח מתעטר ,אחר םֵׁש ולהע .האדם
 מואר להיות צבעים פנים שני של בסוד

 והוא ,שלמעלה בעיטור בעליה ולעלות
 וגולף חוקק והכסא ,לאחור חוזר אז .גדול
 .הזה השם בסוד להתנהג ונרשם ,אותו
 פני אל אריה ולהסתכל להתנהג עולה
 בסוד קקוח אחר מתעטר מםֵׁש עולה .אדם
 ולהתישר להתחזק צבעים פנים שני של

 והכסא ,לאחור חוזר אז .בוריג והוא ,כחב
 בסוד להתנהג ונרשם ,אותו וגולף חוקק
 לםווכ ,לםובכ מסתכל ם אד.הזה השם

 כולם הצטיירו אז .בו ומסתכלים עולים
 אחד שם בסוד ,זה בציור בחקיקתם

 ודמות" עליהם כתוב ואז .נורא שנקרא
 .הזו בדמות כלולים כולם ".אדם פני פניהם
 ועל סוד זה .אותם כוללת הזו ותוהדמ

 הגבור הגדול האל"נקרא הקדוש ברוך הוא 
 חקוקים הללו השמות שהרי ".והנורא
 כלולה ,העליונה המרכבה בסוד למעלה
 שכולל השם שהוא ,ה"יהו אותיות בארבע

 .בכסא וגלופות קקותומח ,והאל דמויות כל
 לימין אחד ,בהם קםומר חקוק והכסא
 ,לאחור ואחד יםלפנ ואחד לשמאל ואחד
  .העולם צדדי בארבעת רשום

àãçë ìéìëúàã åèéùôà àá÷åðå øëã àæøá 
àðù àæø éðäî é÷ôð åäìë ïááøå ïéôìà åäìëå" ï

äîåíá åäééøèñá ãçå ãç ìë ïéùøôúî ïéð÷åéã 
 ãç ïáìùî à÷ã ïåðéà ïéìàå ïåì éæçúàã äîë
 ìéìë ãçå ãç ìë éåäîì ãçá ãç ìéìëå ãçá

åù äéøáçá"ùð ø"øà øé"ïâäðúà íãà äâ àæøá 
]ôéìâ ïäîù òáøàãà àâäðúàì ïé÷ìñ ï

àìëúñàìå àâäðúàì ÷éìñ àìëúñàìå[ øåù 
 à÷÷çî àøèòúî ãç àîù ÷éìñ íãà éôðàì
 øãäúà ïéãë ìà åäéàå ïéðååâ ïéøúã àæøá
 íéùøúàå äéì óéìâå ÷é÷ç äéñøåëå àøåçàì
 àâäðúàì ÷éìñ àã àîùã àæøá àâäðúàì

àìëúñàìåãà éôðàì øùð  àøçà àîù ÷éìñ íã
 ïéðååâ ïéôðà ïéøúã àæøá à÷÷çî àøèòúî
 àìéòìã àøåèòá å÷éìñá à÷ìúñàìå àøäðúàì
 ÷é÷ç äéñøåëå àøåçàì øãäúà ïéãë ìåãâ åäéàå
 àã àîùã àæøá àâäðúàì íéùøúàå äéì óéìâå

éøà àìëúñàìå àâäðúàì ÷éìñ" íãà éôðàì ä
 àæøá à÷÷çúî àøèòúî àøçà àîù ÷éìñ

 ïéôðà ïéøúã àøùéúàìå àô÷úúàì ïéðååâ
 àøåçàì øãäúà ïéãë øåáâ åäéàå àô÷åúá
 àâäðúàì íéùøúàå äéì óéìâå ÷é÷ç äéñøåëå

 àæøá]àîùã[ãà àã " åäìëå åäìëá ìëúñà í
 åøééèöà åäìë ïéãë äéá ïéìëúñîå ïé÷ìñ
 éø÷àã ãç àîùã àæøá àã àøåéöá åäééôåìâá

 åäééìò áéúë ïéãëå àøåð)å à ìà÷æçé ( úåîãå
ô éàäå àð÷åéã éàäá ïìéìë åäìë íãà éðô íäéð

á÷ éø÷à àã àæø ìòå ïåì ìéìë àð÷åéã" ä) íéøáã
æé é ( ïéìà ïäîù àäã àøåðäå øåáâä ìåãâä ìàä

 àìéìë äàìò àëéúøã àæøá ìéòì ïåðéà ïéôéìâ
åäé ïååúà òáøàá" àìë ìéìëã àîù åäéàã ä

 àééñøåëå àééñøåëá ïôéìâ ï÷÷çî ïéìà ïéð÷åéã
 àôéìâ àìàîùì ãçå àðéîéì ãç åäá àî÷øî

 ïéøèñ òáøàá àîéùø àøåçàì ãçå àî÷ì ãçå
àîìòã:  

 בארבע רשוםהוא  ,עולה כשהכסא
 העליונים השמות ארבעהו ,הללודמויות ה

 ïéð÷åéã òáøàá àîéùø à÷ìñ ãë àééñøë
 éàäì ïéìèð ïéàìò ïäîù òáøà ïéìà ïéìà

                                                           

 ).הערת הזוהר(א "ד עעקב רע א
 .ע מקורו"וצ" ומהני"בדפוס וילנא איתא  ב
 ).הערת הזוהר(ב "בא מג ע ג
  ).הערת הזוהר(ב "א ע"ב תצא רפ"יתרו פ ע ד
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 נכלל והכסא ,הזה הכסא את לוקחים הללו
 ענוגיםתו נפשות ולוקט שלוקח עד .בהם
 אותם ולוקט שלוקח כיון .רצונות של

 שמלא עץ כמו מלא יורד ,ונותתענוגים ורצ
 שהוא כיון .פירות ומלא לכל עבר ענפים

ירים ו מצהללו יוצאים ארבע דמויות ,יורד
 נוצצים מאירים חקוקים בציוריהם

 ואז ,העולם על זרע זורעים והם ,הטיםומל
 שהם העשב ".זרע מזריע עשב" נקרא

 יוצאת)ש כיון( .העולם על זרע זורעים
 כתוב אז ,מויותדה כל שכוללת אדם דמות

 על בו זרעו אשר למינו פרי שהוע פרי עץ"
 על ,לתועלת אלא זרע מוציא לא ".הארץ
 שאין מכאן . דווקאבו זרעו אשר הארץ
 .לבטלה ממנו זרע להוציא אדם לבן רשות

 ,זרע מזריע אינו כאן שלסוד ) דשא( החציר
 כמו .בקיומו עומד ולא התבטל ולכן

הצטייר  לדמות הםל שאין האלה האחרים
 נראים אלא ,כלל וציור בדמות ולהחקק

 בציור הצטיירו שלא אותם כל .נראים ולא
 שעה לפי עומדים .קיום להם אין ,ודמות

 כמו וחוזרים ,אש אוכלתש באש ונאכלים
  .יום בכל וכן דםוק

úà àééñøëå àééñøë àè÷ðã ãò åäá ìéìë
 àè÷ðã ïåéë ïéôåñëã ïéâåðòå ïéùôð àè÷ìå
 àééìî àúçð ïéôåñëå ïéâåðò ïåðéà àè÷ìå

ïéáà éìîå øèñ ìëì ïéôðò àéìîã àðìéàëà ïåéë 
úçðãà ïéøééèöî ïéð÷åéã òáøà ïéìà é÷ôð 

 ïåðéàå ïéèäìî ïéöéöð ïéøäðî ïôéìâ åäééøåéöá
æî áùò éø÷úà ïéãë àîìò ìò àòøæ ïéòøæ òéø

òøæá à÷ôð àîìò ìò àòøæ ïéòøæ ïåðéàã áùò 
 áéúë ïéãë ïéð÷åéã ìë ìéìëã íãàã àð÷åéã

)àé à úéùàøá ( øùà åðéîì éøô äùåò éøô õò
 àúìòåúì àìà àòøæ ÷éôà àì õøàä ìò åá åòøæ
 åùø úéìã ïàëî à÷ééã åá åòøæ øùà õøàä ìò

øéöç àìèáì äéðî àòøæ à÷ôàì ùð øáìâ àæø 
åäéà åàì àëäã àìå ìèáúà êë ïéâáå òøæ òéøæî 
àîåé÷á àîéé÷ã úéìã ïéðøçà éðäë >ìäé <)ïåì( 

 àøåéöå àð÷åéãá àôìâúàìå àøééèöàì àð÷åéã
 àìã ïåðéà ìë ïåæçúà àìå ïåæçúà àìà ììë
 éîéé÷ àîåé÷ ïåì úéì àð÷åéãå àøåéöá åøééèöà

àúòù íåôìä àùà àìëàã àùàá åìéëàúàå 
é ìëá ïëå ïéîã÷ìîë ïéøãäîåàîåå:  

 ואינו ,וציור דמות לו יש למטה אדם
 ודמות ציור .שלמעלה אלה דוגמתכ בקיום

 שהיו כמו בציוריהם מצטיירים שלמעלה
 בקיום הם ולכן , להצטייראחר לבוש בלי

 מצטיירים ,למטה אדם של הציור .תמיד
 ולכן ,תאחר בצורה ולא לבושבציוריהם ב

 לילה ובכל ,דןיוע זמן של בקיום עומדים
 ,ט רוח מהמלבוש הזה ועולהמתפש להולי

 כך ואחר .אותואוכלת  ,אוכלת אש ואותה
 ,בלבושיהםמצטיירים ו מקדם כמו חוזרים

 הללודמויות ה כמו עמידה להם אין ולכן
 ,"לבקרים חדשים" כתוב זה ועל ,שלמעלה

  .ויום יום בכל חדשים שהם אדם בני

 àìå àøåéöå àð÷åéã äéì úéà àúúì ùð øá
àîåé÷á åäéà àøåéö àìéòìã éðäã àðååâë 

 ïééåäã äîë ïåäéøåéöá ïéøééèöî ìéòìã àð÷åéãå
 ïåðéà êë ïéâáå àøééèöàì àøçà àùåáìî àìá

øéãú àîåé÷áæ ïéøééèöî àúúì íãàã àøåéö 
 êë ïéâáå àøçà àðååâë àìå àùåáìîá åäééøåéöá
 àéìéìå àéìéì ìëáå ïãéòå ïîæ àîåé÷á ïéîéé÷

 àùåáìî éàäî àçåø èùôúî àåääå à÷ìñå
 øãäúà øúáå äéì ìéëà àìëàã àùà
 úéì êë ïéâáå åäééùåáìá ïéøééèöîå ïéîã÷ìîë
 áéúë àã ìòå ìéòìã ïéð÷åéã ïåðéàë àîåé÷ ïåì

)âë â äëéà ( ïåðéàã àùð éðá íéø÷áì íéùãç
àîåéå àîåé ìëá íéùãç  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ומלא פירות שהם הנשמות  א
 ).ב"ב סב ע"ה ח"דע(ת והיסוד שנתקנו ביום השלישי "הצמחים המתקיימים הם מתולדות ספירת הת ב
 .ע מקורו"וצ, ")א דשא"נ("בדפוס וילנא נוסף  ג
 ).הערת הזוהר(א "ב מ"יט ע ד
 חלק הצומח דהמלאכים'  והם בחי,ות אשר התחילו להתברר ביום שני הם כולם מהניצוצין דהגבורה

  ).א"ב סב ע"ה ח"דע(
  ).הערת הזוהר(ויחי רטו  ו
כ אין לה קיום "בלא לבוש הגוף זהו ולאו בגוונא אחרא ע”שאי אפשר לנשמה להיות בעוהז ע' פי ז

 ).א"נ(מ "א. ז"בעוה



 øäæúéùàøá 

100 

  èé/á  
 ולא היא רבה ,"אמונתך רבה" ,מהל

 שיכולה ,הגדול ודאי ,"אמונתך רבה" ,קטנה
 בתוכה ולהכלילם העולם בני כל לקחת
 הוא ורב גדול מקום ,ותחתונה עליונה
 ,זה וסוד .יותר מתמלא ולא הכל שכולל

 איננו והים הים אל הולכים הנחלים כל"
 אותם לוקח והים ,לים הולכים ,"' וגומלא

 כך אחר .מתמלא ולא ,בתוכו אותם ואוכל
 ,והולכים מקדם כמו אותם מוציא הוא

 כי" כתוב זה ביום ".אמונתך רבה" זה בגללו
 הזה שיום בגלל ,םיפעמי "טוב כי" "טוב

 אמר . מחלוקתומפריד צדדים לשני אחוז
 ,"טוב כי" זה ולצד "טוב כי" זה לצד

 יםיפעמ בו יש ולכן .ביניהם ומסכים
 של שם של הסוד כאן ".ויאמר" "ויאמר"

 עולה מחוקקת חקיקה אותיות ארבע
 דמויות בארבע יותאות עשרה לשתים

  .הקדוש הכסא על רשום צדדים בארבעה

 àìå åäéà äáø êúðåîà äáø àîòè éàî
àøéòæà ]êúðåîà äáø[ äáø éàãå  àìëã)ãéúòã( 

 àîìò éðá ìë àìèðì]àììëàìå) [àììëúàìå( 
 åäéà éâñå áø øúà äàúúå äàìò äåâá ïåì

 àã àæøå øéúé àéìîúà àìå àìë ìéìëã) úìä÷
æ à ( íéìçðä ìë àìî åððéà íéäå íéä ìà íéëìåä
åâå ' ïåì ìéëàå ïåì ìéèð àîéå àîé éáâì éìæà

 ïéîã÷ìîë ïåì ÷éôà øúáå àéìîúà àìå äéåâá
âáå éìæàå" éë áéúë àã àîåéá êúðåîà äáø ã

 ãéçà àã àîåéã ïéâá éðîæ éøú áåè éë áåè
 àøèñ éàäì øîà ú÷åìçî ùéøôàå ïéøèñ ïéøúì

áåè éëááå åäééðéá íéëñàå  ïéøú äéá úéà êë ïéâ
 øîàéå ïéðîæ]àëä øîàéå[ òáøàã àîùã àæø 

ïååúàâ ïååúà øñéøúì ÷éìñ à÷÷çî àôéìâ 
 àéñøåë ìò íéùø ïéøèñ òáøàá ïéð÷åéã òáøàá

àùéã÷:  
 "מארת" ,"' וגומארת יהי אלהים ויאמר"

 .לתינוקות אסכרה שנבראה ,חסר] כתוב[
 נבראה ,הראשון אור של אור שנגנז שאחר
 מתפשטתקליפה ה ואותה ,חולמה קליפ

 ,שיוצאת כיון .אחרת קליפה ומוציאה
 ,קטנות פנים לגבי מגיעה ,ויורדת עולה
 ולא ,בתוכםלהצטייר ו בהם להתדבק רוצה
 הוא ברוך הקדוש .מהם פרדילה רוצה

 .למטה אותה ומוריד ,משם אותה מפריד
 כיון .הזה בעולם זה לתקן כדי אדם כשברא
 אדם של בצדו דבוקה חוה את שראתה

 ,מהישל דמות וראתה ,מעלה של פיויב
 בפנים להתדבק ורצתה ,משם פרחה

 השערים שומרי אותםו .דםומק כמו קטנות
 ברוך הקדוש נזף .לה נתנו לא שלמעלה

 וישבה ,הים בשפולי אותה והטילבה  הוא
 הקדוש אז .ואשתו אדם שחטא עד שם

 ,הים משפולי אותה הוציא הוא ברוך

éäìà øîàéå"å úåøåàî éäé íëå'ã ) à úéùàøá
ãé (øúáã ééáøì äøëñà éøáúàã øñç úøàîä 

àã äôéì÷ éøáúà äàîã÷ øåà åøéäð æéðâú
àçåîìå äôéì÷ ÷éôàå èùôúà äôéì÷ àéääå 

 éáâì úèî àúçðå à÷ìñ ú÷ôðã ïåéë àøçà
 àøééèöàìå åäá à÷áãúàì úàòá éøèåæ éôðà
 äì ùøôà åäééðî àùøôàì úàòá àìå åäééååâá

á÷" ïéâá íãà àøá ãë àúúì äì úéçðå ïîúî ä
 úîçã ïåéë àîìò éàäá éàä àð÷úàì äåçì

 àìéòìã åøéôùã íãàã éåøèñá à÷áãúî à÷ã
 úàòáå ïîúî àçøô íéìù àð÷åéã úàîçå

ôðàá à÷áãúàì ïéîã÷ìîëå éøèð ïåðéà éøèåæ é
äì å÷áù àì ìéòìã ïéòøúæ á÷ óæð" ìéèàå äá ä

 íãà àèçã ãò ïîú úáúéå àîé éìåôùá äì

                                                           

 .'כ דרושי הלילה דרוש ג"שעה' עי@ א
 .ע מקורו"וצ, "ולהאי סטרא כי טוב"דפוס וילנא נוסף  ב
ל "ל תיבות כמש"ב אתוון ור"אותיות לי' ב צרופים כנודע זהו ד" מתהפך ומצטרף ליה"שם הוי' פי ג

י וסליק "ב נראה שהוא אדנ"נ. 'הכא רזא דשמא דארבע אתוון כו). א"נ(ם "א. כ אותיות"שקורא לתיבות ג
  ).נ"ש) (י"נז(כמו הדגלים ' וכל אחד כלול ג. ב אתוון בסוד חיות שנושאין הכסא מברא"מילואו לי

  .זוהר הרקיע' עי ד
עיין פירוש המאמר . 'דבתר דאתגניז נהירו אור קדמאה כו). א"ד(בגניזות האור יתחזקו הקליפות  ה

  ).ה"של(' ט וריש דף ק"בחייט סוף דף צ
 ).א"נ(מ "א. על לילית בת זוגו' מ והב"רמז על ס' קליפה א' פי ו
  ).א"ד(א שפולי דימא ה בנזיפות והשליכה מגבול הקדושה עד התהום שהו"גער בה הקב ז
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 פנים תינוקות אותם כל על ושולטת
 להענש שראויים אדם בני של קטנות
 ומשוטטת הולכת והיא .אבותיהם בחטאי
 ,שבארץ עדן גן לשערי מתקרבת ,בעולם
 ,העדן גן שערי שומרי ,כרובים ורואה

 בגלל ,החרב להט אותו אצל שם ויושבת
 בשעה .להט אותו מצד יצאה שהיא

 בורחת היא, להט אותו שמתהפך
 תינוקות ומוצאת ,בעולם ומשוטטת
 והורגת בהם וצוחקת ,להענש שראויים

 את שהקטינה הלבנה בפגימת וזהו .אותם
 יכלה לא קין כשנולד ".תֹרמֹא" וזה ,אורה

 אליו התקרבה כך אחר ,בו להתדבק
  .ומעופפים רוחות והולידה

à ééáø ïåðéà ìë ìò àèìùå àîé éìåôùî éô
 éáåçá àùðòàì ïåæçúàã àùð éðáã éøèåæ
 úáéø÷ àîìòá àèèùî àìæà éäéàå ïåäåáàã

â éòøúì" éòøú éøèð íéáåøë úîçå àòøàã ò
âã" ò]àáúéå) [éáúéå(àåää éáâì ïîú à èäì 

èäì àåääã àøèñî ú÷ôð àéäã ïéâá áøçäá 
 úèèùîå ú÷øò êôäúà èäì àåääã àúòùá

ðòúàì ïåæçúàã ééáø úçëùàå àîìòá àù
åäéà àãå ïåì úìéè÷å åäá úëééçåâ åòéøâá 

 ãéìéúà ãë úøàî àãå àøåäð úøéòæàã àøäéñã
 úáéø÷úà øúáì äéá à÷áãúàì àìëé àì ïé÷

ïéñéèå ïéçåø úãéìåàå äéãäáã:  
 עם שנים ושלשים מאה משיש אדם
 ומתוך ,נעמה התשבא עד ,נקבות רוחות

 א"עז האלהים בני אחריה טעו פיהוי
 התפשטו וממנה .מהם דהוהולי ,ל"ועזא

 הולכת שהיא ,בעולם ושדים רעות רוחות
 והולכת )לילית עם( בלילה ומשוטטת

 ,אדם בניב )וצוחקות( וצוחקת בעולם
 מקום ובכל .קרי שישפכו להם גורמתו

 ,בבית יחידים ישנים אדם בני שנמצאים
 ,בהם תות ונדבקוואוחז עליהם ותשורהם 

 עודו .מהם הומוליד תאוה מהם תוולוקח
 זה וכל ,יודע לא והוא ,במחלות בו פוגעות
 תקנתנכש ,"תֹרמֹא" .הלבנה בפגימת
 'ה אמרת" האותיות מתהפכות ,הלבנה
 מגן" ".בו החוסים לכל הוא מגן צרופה

 ומזיקים רעות רוחות אותם כל על "הוא
 אותם לכל ,בפגימתה בעולם שמשוטטים

  .הוא ברוך הקדוש באמונת בו שאחוזים

úìúå äàî íãà ïéá÷åð ïéçåøá ùîù ïéðù ïé
 éðá åòè äìéã åøéôù åâîå äîòð úúàã ãò

éäìàä"æò äøúá í"æòå à" åäééðî úãéìåàå ìà
 ïéçåø åèùôúà äðéîå]ïéùéá[ àîìòá ïéãùå 

 àéìéìá úèèåùîå úìæà éäéàã]ð"úéìéìá à[ 
àîìòá úìæàåä úëééçå ]ð"ïëééçå à[ àùð éðáá 

àã øúà ìëáå éø÷ ïåãùåàã ïåì éãáòå éðá ïçëù
 ïãéçàå åäééìò ïøù àúéáá ïéàãéçé ïéîééð àùð
 ãéìåàå àúáåàú åäééðî éìèðå åäá ï÷áãúîå ïåì

åúå åäééðîå àã ìëå òãé àìå ïéòøîá äéá ïéòâô 
 àøäéñ úð÷úúà ãë úøàî àøäéñã åòéøâá

 ïååúà ïëôäúà)àì çé íéìäú (åäé úøîà" ä
 ìë ìò àåä ïâî åá íéñåçä ìëì àåä ïâî äôåøö

éàïåð ùîã ïéøéèñ÷å ïéùéá ïéçåøåàîìòá éèèæ 
 äéúåðîéäá äéá ïãéçàã ïåðéà ìëì äìéã åòéøâá

]á÷ã"ä[:  
 ,האגוז מקולע ירד המלך שלמהר שאכ

 פתיקל לקח ,"ירדתי אגוז גנת אל" שכתוב
 וידע , קליפותאותן בכל והסתכל אגוז

àæåâàã à÷îòì úéçð ãë àëìî äîìùç 
 áéúëã)àé å øéù (ìèð éúãøé æåâà úðâ ìàè 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ענין להט החרב המתהפכת "עיין ויקרא יט ע א
כ דאזעירת נהורא כי מתלתא "ש דקאמר אח"ם וז"ל לתחייה ונעשה ממנו ד"ט הט"דאתהפך לה' פי ב

 ).א"נ(מ "א. אתוון תעבידו תרין
  ).הערת הזוהר(ב "פקודי רמח ע ג
  ).א"ד(רוחות ושדים המעופפים  ד
  ).א"ד(א "ת קמח ע"ויצא בס' י אדם בעת שינתם עד שהם באים לידי קרי עמשחקת עם בנ ה
 ).הערת הזוהר(א "יא ע ו
  ).א"ד(רוחות ומזיקים סופה וסערה המשוטטים בעולם  ז
, א ואילך"וירא סט ע, ב"זהר ויחי רכג ע' ועי. והוא חכמת מצרים, והחיצונים' הרי הוא ידיעת הקליפ ח

  ).ב"ב פה ע"ה ח"דע(ב "ובא לז ע
  ).א"ד(ב ותיקונים תקון כד וריש תיקון כו "תרומה קמ ע ט
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 אלא נבראו לא אותם שכל והסתכל(
 תםאו של ענוגיםת אותם שכל )ענוגתמ

 להדבק רק אלא אינו האגוז קליפות רוחות
 שכתוב ,אותם @ולהסיתם אדם בבני

 ,עוד". דותיוש דהיש האדם בני גותוותענ"
 ,הלילה נתיבש שמתענגים אדם בני תענוגי

 ברוך והקדוש ,דותיוש דהיש מהם יוצא
 ולהתקין ,בעולם הכלהיה צריך לברוא  הוא
 וכמה מבפנים מח והכל ,העולם את בהם

 כדוגמת עולם וכל .המח על חופותת קליפו
 הנקודה סוד מראש ,ומטה מעלה ,זה

  , כולם,הדרגות כל סוף עד העליונה

òãéåà ïéôéì÷ ïéçåø åäðäã ïéâåðò ïåðéà ìëã 
àæåâàãáàì àùð éðáá à÷áãúàì àìà åäéà åâ 

àèñàìå)ä(ã áéúëã ïåì )ç á úìä÷ ( úåâåðòúå
 íãà éðá éâåðòú åú úåãùå äãù íãà éðá
 äãù åäééðî à÷ôð àéìéìã àúðéùá éâðòúîã

á÷ êéøèöà àìëå úåãùå" àîìòá éøáîì ä
åâì àçåî àìëå åäá àîìò àð÷úàìåä äîëå 

ôç ïéôéì÷àé àðååâ éàäë àîìò ìëå àçåîì 
éò àôåñ ãò äàìò äãå÷ðã àæø ùéøî àúúå àì

ìë ïéâøã ìëãåä  

  ë/à  
 לתוך מח זה .לזה וזה לזה לבוש זה הם

 וזה מזה לפנים זה ,רוח) מוח(קליפה ו מח
 לזה קליפה שזה שנמצא עד ,מזה לפנים

 פנימי אור היתה ראשונה נקודה .לזה וזה
 ותעור לדעת הזדככות ודקיש לו שאין

 ,התפשטות טהשהתפש עד ,שלו ונקיות
 נעשית נקודה אותה של התפשטות ואותה

 שלא אור ת נקודאותה להתלבש אחד היכל
 לבוש שהוא ההיכל .שלו כוךיהז דלולג ידוע

 לו שאין אור היא סתומה נקודה לאותה
 ,הוא כךוומז דקיק לא זה כל ועם ,שיעור

 .וגנוזה טמירה ראשונה נקודה אותה כמו
 אור התפשטות התפשט ההיכל אותו

 לבוש היא התפשטות ואותה ,הראשון
 .יותר פנימי כךוומז דקיק היכל לאותו
 זה והתלבש בזה זה התפשט והלאה מכאן
 זה ,לזה וזה לזה לבוש זה שנמצא עד ,בזה
 ,לבוש שזה גב על ואף . קליפהוזו מח

 כצורה והכל ,אחרת לדרגה מח הוא נעשה
 זה בצלם כי עד ,למטה וכן הוא ,נעשה וז

 רוח ,קליפהו מח ,הזה לםבעו הוא האדם
 כשהיתה. העולם של תיקון הוא והכל ,וגוף

 היתה ,אחת בדבקות השמש עם הלבנה

 àã åäéà] åâì àçåî àã àãì àãå àãì àùåáì
äôéì÷å àçåîåàã àçåø [ ïî åâì àãå àã ïî åâì 

 éàäì éàäå éàäì äôéì÷ éàäã çëúùàã ãò àã
äàîã÷ äãå÷ðæ äéì úéìã äàîéðô åøéäð äåä 

 ãò äéìéã åé÷ðå å÷é÷ãå åëéëæ òãðîì àøåòù
éùô èùôúàã äãå÷ð àéääã åèéùô àåääå åè

 äãå÷ð àéää àùáìúàì àìëéä ãç ãéáòúà
àëåëæ åàéâñì òéãé àìã åøéäðç àìëéä äéìéã 

ääì àùåáì åäéàãå åøéäð éäéà àîéúñ äãå÷ð à
 êéëæå ÷é÷ã åàì àã ìë íòå àøåòù äéì úéìã

àéääë åäéàè àåää æéðâå øéîè äàîã÷ äãå÷ð 
àìëéäéääå äàîã÷ øåà åèéùô èùôúà  àå

 êéëæå ÷é÷ã àìëéä àåääì àùåáì åäéà åèéùô
 àãá àã èùôúà äàìäìå ïàëî øéúé äàîéðô
 àùåáì àã çëúùàã ãò àãá àã ùáìúàå

>àãì àãå àãì<òàå äôéì÷ àãå àçåî àã " â
 àøçà àâøãì àçåî åäéà ãéáòúà àùåáì àãã

 ãéáòúà àã àðååâë àìëå>éëä <)éðä( ãò àúúì 
àäá ùð øá åäéà àã íìöá éë àçåî àîìò é

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו"וצ, )א ואסתכל דכל אינון לא נבראו אלא מעינוגא"נ(בדפוס וילנא נוסף  א
  .נגה נדבקה במוח סוד קליפה דקה על האגוז, ל"ז' ח שער מט פרק ב"ע' עי ב
 ).ד"צ לד ע"א על ספד"בהגר(כמו שכל דבר מתאוה לידבק בשרשו  ג
 .ע מקורו"וצ, "ולאסתאב"בדפוס וילנא נוסף  ד
ולים הם זה לפנים שכאן מתבאר שעיג', י פרק ב"ח שער עגו"ע' עי). א"ד(ג "ה ע"מנחת יהודה דף קל ה
. ש"ע' בעץ חיים נתבאר איך כל העולמות הם בבחינת עיגולים זה בתוך זה כולם כגלדי בצלים וכו. מזה

 ).א"נ(ו "גליון כ
 .ע מקורו"וצ, )א מוחא"ס(בדפוס וילנא נוסף  ו
 ).א"א מט ע"כללים ח(חכמה ' דשם הרי הוא בחי' כלומר י ז
  ).א"ד(לרוב זכות  ח
 ).א"הגהות הגר(בהאי  ט
 .א" נמחק בהגהות הגר–ההוא היכלא  י
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 מהשמש שנפרדה כיון .באור הלבנה
 את הקטינה ,חילותיה כל על פקדההוו

 קליפות ונבראו אורה את הקטינה ,עצמה
 של תיקון והכל ,המח ת קליפות לגניזעל

 זה לוכ ,חסר "מארת יהי" זה ועל .המח
 על להאיר" שכתוב וזהו ,העולם לתקון
  ".הארץ

 àîìòã àðå÷ú åäéà àìëå àôåâå àçåø äôéì÷å
 àãç àúå÷áãá àùîùá àøäéñ úåä ãë]úåä[ 

ùøôúàã ïåéë åøéäðá àøäéñú àùîù ïî 
îøâ úøéòæà àäìéç ìò úã÷ôúàåà úøéòæà 

àøåäðà àçåîã åæéðâì ïéôéì÷ ìò ïéôéì÷ ïåøáúàå 
 àã ìòå àçåîã àðå÷ú àìëå)ãé à úéùàøá ( éäé

å øñç úøàî àåä àãå àîìòã àðå÷úì àã ìë
 áéúëã)åè à úéùàøá (õøàä ìò øéàäì:  

 תורוהמא שני את אלהים ויעש"
 הכל של קוןיות רבוי "ויעש" ,"ליםוהגד

 ,"ליםוהגד תורוהמא שני את" .כראוי
 השם זה סוד .אחד בחבור] היו[ בהתחלה

 שאינו גב על אף ,אלהים ה"הוי יחד השלם
 שנבראו "ליםוהגד" .סתום בדרך אלא בגלוי

 השם בהם להקרא כזה זה בשם )שנתגדלו(
 עליונים שמות אלו ץ"מצפ ץ"מצפ .הכל של
 ,"ליםוהגד" .הרחמים מדות עשרה שלש של
 שהם בגלל ,למעלה ועולים התַגדלו אלו

 לתועלת ועולים ,עליון מסוד עליונים
 .העולמות @קייםתמבהם  שהעולם

 כאחד שניהם ,"תורוהמא שני" זהדוגמת כ
 הלבנה ה התיישבלא .אחת בגדלות ליםעו

 הלבנה ,זו מלפני שהיהתבי זו ,השמש אצל
 איכה" אמרה השמש ,"תרעה איכה" אמרה
 מאיר איך קטן נר ,"בצהרים תרביץ

 יכהא ,"כעטיה אהיה שלמה" ,בצהרים
 ראש להיות עצמה הקטינה אז ,בבושה

 ".הצאן בעקבי לך צאי" שכתוב ,לתחתונים
 והקטיני לכי ,אהו ברוך הקדוש לה אמר
 .מהשמש רק אור לה אין אזומ .עצמך את

éäìà ùòéå"íéìåãâä úåøåàîä éðù úà íá 
)æè à úéùàøá ( àìëã àðå÷úå àéåáø ùòéå

 íéìåãâä úåøåàîä éðù úà úåàé à÷ãë
íéìù àîù àã àæø àãç àøåáçá àúéîã÷áâ 

åäé àãçë"éäìà ä"òà í" àéìâúàá åäéà àìã â
íéìåãâä íéúñ çøàá àìàã åàéøáúàã ]ð" à

áøúàãåàé[ àîù åäá éø÷úàì àãë àã àîùá 
õôöî àìëãä øñéìúã ïéàìò ïäîù ïéìà õôöî 

éîçøã ïìéëîå ïé÷ìñå åàéáøúà ïéìà íéìåãâä 
 ïé÷ìñå äàìò àæøî ïéàìò ïåðéàã ïéâá àìéòì

 àîìòã àúìòåúìì àðååâë ïéîìò ïåäá àîéé÷úà
 å÷éìñ àãçë åäééåøú úåøåàîä éðù àã

àúåáøáæàøäéñ áùééúà àì àãç  )àã( éáâì 
óéñëà àã àùîùç äøîà àøäéñ àã éî÷î 

)à øéùæ  ( äøîà àùîù äòøú äëéà)íù ( äëéà
 øéäö ïéãëà àøéòæ àâøù íéøäöá õéáøú

 íéøäöá)íù ( ïéãëà äéèåòë äéäà äîìù
îøâ úøéòæà ïéãë àôåñëáà àùéø éåäîì 

                                                                                                                                                                                     

א רק בשרשי "ילויו עומדים בסוד זוכל ג, ע בסוד מיעוט הירח"ם עיקרו בעולמות בי"גילוי שם אלהי א
והוא שם הכללי , הכולל את כל הבריאה כולה, ם כללי"וזהו שם אלהי). ד"א קח ע"כללים ח(ע "הבי

 ).ד"ב קכז ע"כללים ח(שבמלכות דאצילות 
שנכללת ). ה"של(ש "א ע"המאמר הזה הוא בחייט דף ק. ויעש רבויא ותקונא דכלא כדקא יאות ב

 ).ד"א עט ע"רים חביאו(הבריאה באצילות 
ה ושכינתיה "והוא יחוד דקב). א"ד(א "מנחת יהודה קב ופרדס בשער מיעוט הירח וזוהר תרומה קסא ע ג

לכלול את היכלות דבריאה זה בזה ולייחד את הבריאה באצילות כמו שהיה , הוראתו). א"א פא ע"ה ח"דע(
  ).ד"ב מז ע"ה ח"דע(ג "צ כט ע"א על ספד"בבהגר' ועי. קודם החטא

 .יהל אור' עי ד
קל רחום תכ גספי וחנון ארך פסטפט תגל אפים ורב חסד (ולפי דרכינו . ץ"ש מצפ"ת ב"ה בא"שם הוי ה

תומי פגש סחק פתיא טהג סחק לאלפים נשא כתכומי טבת עון ופשע זפט פובז וחטאה ונקה פסנתץ פטדץ 
א "א קז ע"ש בגר"וכן ע, ט"ז למטץ מרמ"ב שהשם מצפ"ז טז ע"תיקו' עי. א פרק יא"ח שער א"ע' עי). א"ד(

 .שזה בבחינת עולם היצירה
' כי פי' ב כ"והרש(ג מדות רחמים כנודע "ל שאלו שני שמות הם שתי מדות מי"ג מידות רחמים ור"של י ו

 ).א"ד) (ופשוט' וחנון ג' רחום ב' ל אל תיקון א"י זצ"הרב האר
  ).א"ד(במעלה ורוממות  ז
גליון מזוהר (' איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שרגא זעירא וכול דאכסיף מקמיה סהרא אמרה "צ ח

  ).נ"ש) (זולצבאך
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 ,שקולים כאחד יושבים היו שבהתחלה
 אותם בכל עצמה את הקטינה כך אחר

 ,עליהם ראש שהיא גב על אף ,שלה דרגות
 בעלה עם רק בגדלות אשה אין שהרי
 ואת" .ה"יהו "לוהגד המאור את" .כאחד

 ,הדרגות כל סוף ,ם"אלהי "הקטן המאור
 למעלה הוא נרשם להיבתח .חשבההמ סוף

 הרביעית האות ,הקדוש השם של באותיות
 בשם להקרא עצמה הקטינה כך ואחר ,שלו
 הצדדים לכל עולה זה כל ועם .אלהים של

 של האותיות בוריבח ,'ה באות למעלה
 מצד דרגות התפשטו כך אחר .הקדוש השם

 מצד שהתפשטו הדרגות ,זה ומצד זה
 ודרגות ,"םהיו ממשלת" נקראו שלמעלה

 ממשלת" נקראו שלמטה מצד שהתפשטו
 הצבאות שאר ,"הכוכבים ואת" ".הלילה

 שכולם ,חשבון להם שאין והמחנות
 ,העולמים חי השמים רקיע באותו תלויים
 השמים ברקיע אלהים אותם ויתן" שכתוב
 למטה ,העליונה ארץ זו ,"הארץ על להאיר

 על להאיר" וזה ,העולמים חי ,זו הדוגמכ
 הדוגמכ התחתונה ארץ זו ,"הארץ

  .שלמעלה

 áéúëã éàúúì)ç íù ( ïàöä éá÷òá êì éàö
á÷ äì øîà" êîøâ éøéòæàå éìéæ ä äì úéì ïîúîå

 àúéîã÷áã àùîùî øá àøåäð]ååä[éáúé  
>àãçë< äîøâ úøéòæà øúáì àìå÷ùá )ã( ìëá

òà äìéã ïéâøã ïåðéà" àùéø éäéàã â åäééìò
] øá àééåáøá àúúà úéì àäãäìòá >áäìòá <

àãçë[ìåãâä øåàîä úà ) æè à úéùàøá(åäé " ä
éäìà ïè÷ä øåàîä úàå" àôåñ ïéâøã ìë óåñ í

îã÷á äáùçîãäéà íéùøúà àúéå àìéòì 
 äéìéã äàòéáø úà àùéã÷ àîùã ïååúàá

éäìàã àîùá éø÷úàì äîøâ úøéòæà øúáìå"íà 
ä úàá ìéòì ïéøèñ ìëì à÷ìñ àã ìë íòå '

 åèùôúà øúáì àùéã÷ àîùã ïååúàã àøåáçá
 åèùôúàã ïéâøã àã àøèñîå àã àøèñî ïéâøã
 ïéâøã íåéä úìùîî ïåø÷à ìéòìã àøèñî

øèñî ïåèùôúàã úìùîî ïåø÷à àúúã à
 úéìã ïééøéùîå ïéìéç øàù íéáëåëä úàå äìéìä
 íéîùä òé÷ø àåääá ïééìú åäìëã àðáùåç ïåì

] áéúëã íéîìåòä éç)æé à úéùàøá ( íúåà ïúéå
éäìà"íéîùä òé÷øá í] ãåãã àúåëìî[á øéàäì 

 éç àã àîâåãë àúúì äàìò õøà àã õøàä ìò
úú õøà àã õøàä ìò øéàäì àãå íéîìåòä äà

ìéòìã àîâåãë[:  
 ואדן רגלכתקנה ביום זה נמלכות דוד 

 האותיות תקנונ ,הכסא של רביעית
 היום עד ,זה כל ועם ,מקומן על שרויוהתי

 ,כראוי תיקון האדם דמות תקנהנש הששי
 עליון כסא תקןנ ואז ,במקומו שביהתי לא

ëìî àìâø àã àîåéá ï÷úúà ãåãã àúå
àééñøåëã äàòéáø àëîñåâ ïååúà åð÷úúà 

 íåé ãò àã ìë íòå åäééúëåã ìò åøùééúàå
íãàã àð÷åéã ï÷úúàã äàúéúùã à÷ãë àðå÷ú 

 úåàé]áùééúà àì) [áùééúàì( ïéãëå äéúëåãá 

                                                                                                                                                                                     

 וכן הוא ,)א א”בראשית ע" (בראשית ברא אלהים" אמר הכתובמבסוד הוא ). ו"לש(א "ג סה ע"ח' עי א
 ע הוא רק בשם אלהים"ת דהעולמות ביו כי גילויו בכל המציא,"ויאמר אלהים"דמאמרות הבכל עשר 

ח "עוב, ה כתיב ויאמר"דג "כו ע ושם ,ה כתיב ויתהלך"דג "לו עצ "א על ספד"בהגר' ועי). ב" עש טז"הקדו(
וכאשר , ה"ה ב"אחרונה של שם הוי' כל זמן שהיא במלכות דאצילות היא בסוד ה, כלומר. 'מוחין דקטנות ג

 ).ג"צ כו ע"א על ספד"בהגר(היא נקראת אלקים , היא יורדת לבריאה
 @.ק או בוילנא"זה אינו בדפ ב
  . 'דא אכסיף כו). א"ד( לכסא העליון נתקן על תקונו עמוד ורגל הרביעי ג
ה "ש כאשר הכניסו הקב"זה היה בחצות היום דע). א"ב נו ע"כללים ח(ואז חזר אור הגנוז לשימושו  ד

שהוא מקומם , )א"א קח ע"כללים ח(ן דאצילות "ע עלו במקום בינה וזו"ואז נשלמה העלייה שבי, בגן עדן
ק "שכן ו, אז נשלם דיוקנא דאדם). א"ב כז ע"ה ח"דע(הם לולא החטא העיקרי והאמיתי שהיה ראוי ל

, הרי הם בחינת פני האדם, ב שבהם"ואילו הכח', דהמלכים דחלקי החי והמדבר שביצירה נבראו ביום ה
ע נעשה על ידי "שם מבואר שתיקון הבי[א "ג מח ע"לקמן ח' עי). א"ב סב ע"ה ח"דע(נשלמו ביום הששי 

ה "דע' ועי)] ד"א פ ע"כללים ח(מכיוון שהכל כלול בו והוא כלל כולם , )א"א לז ע"ים חכלל(ר "בריאת אדה
לקוטי תורה בראשית ' ועי. עלו כל העולמות עילוי נורא מאד' דביום הו[' סימן ה' ענף א' ב דרוש ה"ח

@ ויד וכלע פרק יג "ח שער דרושי אבי"וע, וספר הגלגולים פרקים טז ויז) א"פג ע(י קדושים "ומאמרי רשב
 ). ו"לש] (ע"שער סדר אבי
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 שבויהתי כולם והעולמות ,תחתון וכסא
  תקנונ האותיות וכל ,במקומם

äàúú àéñøåëå äàìò àéñøåë ï÷úúà ïéãëåà 
 åäìë ïååúàå åäééúëåãá åáùééúà åäìë ïéîìòå

]ïð÷úúà) [ï÷úúà(  
  ë/á  

 תפיסת של בהתפשטות גלגליהם על
 ,ניםבֹוְל סמאּו יום הוא רביעי ויום .הקשר

 זהו ".הבונים מאסו אבן" שנאמר כמו
 זו אורה שהרי ,"בי נחרו ִאִּמי ְּבֵני" שכתוב

קליפות וה ,שלה והאור עצמה הקטינה
 המאורות אותם כל .מקומם על נתקנו

ע השמים ברקי תלויים כולם ,שמאירים
 המאורות .כסא דודאת הזה לתקן בהם 

 של ציור תקן מציירים ציור שלמטה להללו
 ,פנימי ציור ,אדם של בכלל שהם ,כולם
 ציור שכל ומכאן .כך נקרא פנימי ציור שכל

 זהו .אדם נקרא זו בהתפשטות שנכלל
 אדם קרויים אתם ,"אתם אדם" שכתוב

 נקראת רוח וכל .ם"עכו עמים שאר ולא
 ,ולבוש הוא גופו שהוקד צד של רוח ,םאד
 ,"' וגותלבישני ובשר עור" כתוב זה ועל

 כתוב מקום ובכל .לבוש הוא אדם של בשר
 האדם לבוש בשר ,פניםבל אדם ,אדם בשר
 של בסיגיםתכים חשנ שלמטה רוחות .גופו
 שהתלבשו ציורים ממנו הצטיירו זו רוח

 ,טהורות בהמות של ציור כמו ,אחר בלבוש
 וצבי איל עזים ושה כבשים שה שור"

 כללילה שצריכים אותם ,"' וגוויחמור
 של פנימי רוח אותו ,אדם של בלבוש
 שם באותו עולה ,)ציורים( צדדים אותם

 בשר ,שם אותו של לבוש גופו בו שנקרא
 הבשר ,גוף אותו של פנימי הוא שור ,שור
  . כולםוכן ,ולבוש שלו

éåìâìâ ìòáàøèå÷ã àøéñôåèã åèéùôá â 
]àîåéå) [àîåéáå( ñéàî àîåé åäéà äàòéáø 

 øîà úàã äîë íéðåáî)áë çé÷ íéìäú ( ïáà
ää íéðåáä åñàî" ã)å à øéù ( éá åøçð éîà éðá

îøâ úøéòæà àã àøåäð àäãàåøéäðå ã ]äìéã [
)äéìéã( ïåðéà ìë åäééúëåã ìò åð÷úà ïéôéì÷å 

 íéîùä òé÷ø éàäá ïééìú åäìë ïøäðã ïéøåäð
åë åäá àð÷úàì ïéøééöî ïéøåäð ïéìà ãåãã àééñø

 ïåðéàã åäìëã àøåéö àð÷úàì àúúìã àøåéö
 àøåéö ìëã äàîéðô àøåéö íãàã àììëá
 ìéìëúàã àøåéö ìë àëäîå éëä éø÷à äàîéðô

 íãà éø÷à àã åèùôúàá>ää" ã) ãì ìà÷æçé
àì ( ïéîò øàù àìå íãà ïééåø÷ íúà íúà íãà

åëòò"íãà éø÷à àçåø ìëå í< øèñã àçåø 
÷ áéúë àã ìòå åäéà àùåáì äéìéã àôåâ àùéã
)àé é áåéà(äåâå éðùéáìú øùáå øåò  ' àøùá

 íãàã>åäéà àùåáì <)åäééùåáì( øúà ìëáå 
 áéúë)áì ì úåîù ( øùá åâì íãà íãà øùá

äéìéã àôåâ íãàã àùåáìå àúúìã ïéøéñè 
àëåúäá êúäúàãæ äéðî åøééèöà àã àçåøã 

âë àøçà àùåáìá ïùáìúàã ïéøåéö àøåéö ïå
 ïééëã éøéòáã)ã ãé íéøáã ( äùå íéáùë äù øåù

åâå øåîçéå éáöå ìéà íéæò ' ïééòáã ïåðéà
 äàîéðô àçåø àåää íãàã àùåáìá àììëúàì

 ïéøèñ ïåðéàã]ñ"ïéøåéö à[ àîù àåääá ÷éìñ 
 àîù àåääã àùåáì äéìéã àôåâ äá éø÷úàã

]øåù øùá[ øùá àôåâ àåääã äàîéðô åäéà øåù 
åáì äéìéãåäìë ïëå àù:  

 רוח ,הטמא האחר בצד דוגמה זוכ
 ם"עכו עובדי עמים בשאר שהתפשטה

 àøçà àøèñá àã àðååâëàáàñî àçåø 
åëòò ïéîò øàùá èùôúàã"ñî à÷ôð í àøè

                                                                                                                                                                                     

 ).ד"א קז ע"כללים ח(שהיא כסא לבעלה ' נוק' פי א
אז נתייסד כל ). א"ד(בהתפשטות ציור קשר עליון מסוד האצילות נתייסד הכל על ישובו כראוי  ב

  ).ד"א קז ע"כללים ח(כי בחתימת מעשה בראשית נשלמו הכל על תיקונם , תהלוכות ההנהגה כולה
 ).ד"ב קטו ע"ה ח"דע(ת והתגלות זוהרי האור מסוד עולם המלבוש בהתפשטו ג
 ).א"הגהות הגר(@ ו"א נחירו לשון חרון אף משם הרב ח"נ ד
 ).הערת הזוהר(יתרו סוף עה וריש עו  ה
  ).א"ד(והיינו בגוף הבהמות כמבואר ' ז הם מצטיירים בציור א"רוחות שלמטה שיש בעה ו
  ).א"ד(ב "הרש. נוגה' היתוך סיגי הקדושה ורומז על קלי' פי ז
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 לאלכן ו .אדם שאינו הטומאה מצד יוצאת
 טמא רוח אותו של השם .זה בשם עולה

 הגוף .חלק בו ואין ,אדם של בשם עולה לא
 יטמא טמא בשר .טמא אותו של לבוש שלו

 ששורה בעוד , לכן.לבושו בשר פנימיותל
] וכאשר[ ,טמא נקרא גוף באותו רוח אותו
 ,טמא נקרא לא ,הלבוש מאותו רוח יוצא
 למטה הרוחות .בשם לבוש אותו עולה ולא
 מצטיירים ,זו רוח של בסיגים תכיםחשנ

 כמו ,אחר בלבוש שמתלבשים ציורים ממנו
 בהם פתחה והתורה .טמאות בהמות ציורי

 ועופות החזיר כגון ,"הטמא לכם וזה"
 באותו עולה רוח ,הצד ואות של ובהמות

 בשרנקרא  והגוף ,שלו הלבוש הגוף ,השם
 ולכן .שלו הלבוש בשר לתוך חזיר ,חזיר
 נכללו אלה ,נפרדים הללו הצדדים שני

 כל .טמא של בסוד נכללו ואלה ,אדם בסוד
  .למינו וחוזר למינו הולך מין

åáàñîãíãà åäéà åàì à ÷éìñ àì êë ïéâáå 
)àùåáì (àã àîùá)é( àîè àçåø àåääã àîù 

 äéá úéìå íãàã àîùá ÷éìñ àì]à÷ìåç[ àôåâ 
 àîè øùá àîè àåääã àùåáì äéìéã)é( àîè
 ãåòá êë ïéâá äéìéã àùåáì øùá åâì]ã[ éøù

 àçåø ÷ôð àîè éø÷úà àôåâ àåääá àçåø àåää
àì àùåáì àåääîåø÷à  àåää ÷éìñ àìå àîè é

]àùåáì[ êúäúàã àúúì ïéøéñè àîùá 
 ïéøåéö äéðî ïøééèöà àã àçåøã àëåúäá
 éøéòá éøåéö ïåâë àøçà àùåáìá ïùáìúàã

 åäá çúô àúééøåàå éáàñî)èë àé àø÷éå ( äæå
 àåääã éøéòáå éôåòå øéæç ïåâë àîèä íëì
 àùåáì àôåâ àîù àåääá ÷éìñ àçåø àøèñ

 øùá àôåâå äéìéã àøùá åâì øéæç éø÷à øéæç
 ïéøèñ ïéøú ïéìà êë ïéâáå äéìéã àùåáì
 ïéìàå íãàã àæøá åìéìëúà ïéìà ïùøôúî
 äéðéæì ìéæà àðéæ ìë àîèã àæøá åìéìëúà

äéðéæì øãäúàå:  
 אורם ,שמאירים העליונים המאורות

 למטה רילצי ,'וכו השמים רקיע באותו
 אלהים אותם ויתן" שכתוב ,כראוי ציורים

 ,"ובלילה ביום לוולמש ,' וגוהשמים יעברק
 שלטון זהו אלו אורות שני של שלטון
 מאורה ,ביום שלטונו הגדול המאור .כראוי

 מכאן ,זה וסוד .בלילה שלטונו קטןה
 לביתו )למלא( לצוות ביום הזכר שלטון
 כיון שנכנס .ומזון טרף בו ולהכניס שצריך

 שלטון אין ,הכל לוקחת הנקבהוהלילה 
 ,שלה השלטון אז שהרי ,בנקבה רק ,הבית

 טרף ותתן לילה בעוד ותקם" שכתוב
 של היום ממשלת .הוא ולא היא ,"לביתה

 מאור( .הנקבה של הלילה וממשלת ,הזכר
 עשר שנים בו ויש ,השמש זהו גדול

 ושמש .שעות עשרה שתים בו יש ,פתחים
 שנים בו יש הקטן המאור .היום על שולט
 על טתושול ,הלבנה וזו ,פתחים עשר

 ועל ,שעות עשרה שתים יש ובלילה ,הלילה
 .אחד ושמו אחד 'ה יהיה ההוא ביום זה

 שלש נעשים פתחים עשר ושנים השמש
 ושנים הלבנה לילו ,הרחמים מדות עשרה
 ונעשו ,עשר שלשה נעשו פתחים עשר

 זהו .אחד ולילה ויום ,אחד והלבנה השמש
 ,"אחד יום בקר ויהי ערב ויהי" שכתוב

 òé÷ø àåääá ïøäð ïéøäðî à÷ã ïéàìò ïéøåäð
 íéîùä>åëå'< àøééèöàì ]àúúì) [àëäì(ïéøåéö  

 áéúëã éæç à÷ãë)æé à úéùàøá ( íúåà ïúéå
éäìà" íéîùä òé÷øá í]åâå'[ íåéá ìåùîìå 

 ïéøåäð ïéøúã åðèìù äìéìáå]àã[ )ã( åäéà
 àîîéá åðèìù ìåãâ øåàî éæç à÷ãë åðèìù
 àëäî àã àæøå àéìéìá åðèìù ïè÷ øåàî

 äàðîì àîîéá àøåëãã àúåðèìù>ð" à
äàìîì<ôøè äéá àìòàìå êéøèöàã äéúéá  à

 úéì àìë èé÷ð àá÷åðå àéìéì ìàòã ïåéë àðåæîå
 åðèìù>àúéáã <)àúéáá( àäã àá÷åðá øá 

 åðèìù ïéãë]äìéã) [äéìéã( áéúëã ) àì éìùî
åè ( àìå àéä äúéáì óøè ïúúå äìéì ãåòá í÷úå

 àåä] äìéìä úìùîî àøåëãã íåéä úìùîî
àá÷åðã[ > äéá úéàå àùîù àåä àã ìåãâ øåàî

éà ïéçúô øùò ïéøú éúòù øùò éøú äéá ú
 éøú äéá úéà ïè÷ øåàî àîåé ìò èéìù àùîùå
 àéìéì ìò àèìùå àøäéñ àãå ïéçúô øùò
 íåéá àã ìòå éúòù øñéøú äéá úéà àéìéìå

åäé äéäé àåää" ãçà åîùå ãçà ä)è ãé äéøëæ (
é ïãéáòúà ïéçúô øñéøúå àùîù" ïìéëî â

 ïéçúô øñéøúå àøäéñ ìéì éîçøãåé åãéáòúà" â
                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(אינו נקרא כלל בשם אדם מאחר שהוא מצד הטומאה לכן  א
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 כיון ,"הכוכבים ואת" ).מעלהל זה וסוד
 ומתכנסת הבית את פוקדת שהנקבה

 רק אלא ביתה@ שלטון אין ,לבעלה
 תקוני כל ןלמות שנשארו בבית לתקולע

 הזכר לשלטון הבית חוזר כך ואחר ,הבית
  .כראוי והכל ,ביום

òúàå ãçà äìéìå íåé ãç àøäéñå àùîù åãéá
ää" ã)ä à úéùàøá ( íåé ø÷á éäéå áøò éäéå

àìéòì àã àæøå ãçà<à ïåéë íéáëëä úàå 
 úéì äìòáì úñéðëúàå àúéá úãé÷ô àá÷åðã

 åðèìåùãàúéáá ïøàúùàã ïúîìåòì àìà 
 øãäúà øúáå àúéá éðå÷ú ìë àð÷úàì àúéáá

 àîîéá àøåëãã åðèìùì àúéá]àìë[ç à÷ãë éæ:  
 זה ,"תורוהמא שני את אלהים ויעש"

 מאורות אותם לכן .מאור וזה מאור
 ,אור מאורי נקראים למעלה שעולים
 נקראים למטה שירדו מאורות ואותם
 כל ושולטים למטה דרגות שהם ,אש מאורי

 מברכים השבתיוצאת כש כן ועל .לוהח ימי
 .טולשל רשות להם נתנה שהרי ,נרה על

 דרגות של סתר םה אדם בן של האצבעות
 פנימיים בהם ויש ,שלמעלה וסודות

 רמז והם ,לחוץ הם אחוריים .ואחוריים
  יש ולכן .האצבעות לצפרני

éäìà ùòéå" úåøåàîä éðù úà í) à úéùàøá
æè ( ïéøåäð ïåðéà êë ïéâá øåàî àãå øåàî àã

 ïéøåäð ïåðéàå øåà éøåàî ïåø÷à àìéòì é÷ìñã
úçðãåðéàã ùà éøåàî ïåø÷à àúúì  ïéâøã ïå

îåé ìë éèìùå àúúìå ÷éôð ãë àã ìòå ìåçã é
 àâøù ìò ïéëøáî àúáù]àäã[ )ã( ïåì áéäéúà

 àøúñ ïåðéà ùð øáã ïòáöà äàèìùì åùø
 íéøåçàå ïéàîéðô åäá úéàå àìéòìã ïéæøå ïéâøãã
 ïòáöàã ïéøôåèì æîø ïåðéàå øáì ïåðéà íéøåçà

úéà êë ïéâáå  
  àë/à  

 ,שבת צאיבמו בצפרנים להסתכל רשות
 מאותה ומאירים הנר מאותו מאירים שהרי

אצבעות אבל  ,נראים אלה . לשלוטאש
 ,נר באותו להראות רשות אין בפניםש

 פנים ונקראים מאירים מלמעלה שהרי
 ופני אחורי את וראית" סוד וזה ,פנימיות

 שבת במוצאי אדם יסתכל שלא ,"יראו לא
 בורא שאומר בשעה פניםב באצבעות

 פנים אלו "אחורי את וראית" .האש מאורי
 "יראו לא ופני" .בצפרנים שנרמזו שבחוץ

 שולטים אלה ,פניםב האצבעות אלו
 ,השבת וביום .לובח שולטים ואלה ,בשבת

 פנים באותם לבדו שולט הוא ברוך הקדוש
 ,בו נכללים וכולם ,כבודו כסא על פנימיים

 לכל מנוחה מוריש ולכן .שלו הוא והשלטון
 העם הזשל יום  ירושה יםויורש ,העולמות

 מאורי .בארץ אחד עם שנקראים הקדוש
 שהיה ראשון אור שהוא הימין מצד אור

 מאירים השבת שביום ,הראשון ביום
 ומהם ,ושולטים בלבדם אור מאורי אותם

 ,שבת וכשיוצאת .מאירים למטהכולם 
 ומאורי ,מתגלים שלא אור מאורי נגנזים
 .מקומם על ואחד אחד כל שולטים האש

úáù éàöåîá ïéøôåèá àìëúñàì åùøâ àäã 
 ùà àåääî ïéøäðå àâøù àåääî ïéøäð
 åùø úéà àì åâì ïòáöà ïééæçúà ïéìà äàèìùì
 ïéøäð àìéòìî àäã àâøù àåääá àééæçúàì

éàîéðô íéðô ïåø÷àå àã àæøå ï> úà úéàøå
 éàöåîá ùð øá ìëúñé àìã åàøé àì éðôå éøåçà
 éøåàî àøåá øîàã àúòùá åâì ïòáöàá úáù

ùàä<)  âì úåîùëâ ( ïéìà éøåçà úà úéàøå
 éøôåèá åæéîøúàã øáìã íéðô)íù ( àì éðôå

 ïéìàå àúáùá éèìù ïéìà åâì ïòáöà ïéìà åàøé
á÷ àúáùã àîåéáå ìåçá éèìù" èéìù ä

ãåçìá äéø÷é éñøåë ìò ïéàîéðô íéðô ïåðéàá éå
 åäéà äéìéã àúåðèìùå äéá ïìéìëúà åäìëå

 ìëì àçééð ïéñçà êë ïéâáå]ïéîìò) [ïéîò( ïéúøéå 
 ãç àîò ïåø÷àã àùéã÷ àîò àã àîåéã àúåøé

]àòøàá) [ïåðàë( àðéîéã àøèñî øåà éøåàî 
 äàîã÷ àîåéá äåäã äàîã÷ øåà åäéàã

>ã<à ïéøäð àúáùã àîåéá øåà éøåàî ïåðé
>åäééãåçìá <)éäåãåçìá( ïéøäð åäééðîå ïéèìùå 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ב "הרש. גליון א
 .ע מקורו"וצ, "לביתא"בדפוס וילנא איתא  ב
 שמשם יונקת , ראשי האצבעותכי אם ולא נשאר ממנו ,צפרנים העליוניםבבחינת הל הוא " החשמג

  ).'ח שער מט פרק ד"ע" (כתנות אור" ונקרא ,ח"קליפת נוגה כנזכר בזהר ויקהל דר
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יום  ערב עד ,שבת במוצאי ,שולטיםמתי 
 מוארים להיות צריכים זה ועל .השבת
  .שבת במוצאי הנר מאותו

 øåà éøåàî ïéæéðâ àúáù ÷éôð ãëå àúúì åäìë
 ìò ãçå ãç ìë ïéèìù ùàä éøåàîå ïééìâúà àìã
 éìòî ãò úáù éàöåîá ïéèìù éúîéà åäééúëåã
 àøäðúàì åëéøèöà àã ìòå àúáùã àîåé

 àâøù àåääî]éàöåîá) [éàöåîì(úáù :  
 העין יכולה שלא "ושוב רצוא ותוהחי"

 חיות .ושוב רצוא שהם בגלל בהםלשלוט 
 ,בתוכם נמצא האופן שאותו הם שמתגלות

 ונכבד גדול שהוא ,ן"מטטרו זה ,אהו ומי
 מאות חמש ועליון ,)הצבאות( אלה משאר
 שתי תחת הן סתרותושמ חיות .פרסות
 אותיות ה"י .שמתכסות עליונות אותיות
 ואותו .לאלה מרכבה אלה ,ה"ו על שולטות

 כלל נודע שלא נסתריםה כל של נסתרה
 החיות .הכל על ורוכב הכל על שולט

 העליונות אלה תחת למטה הם שמתגלות
 ומתנהגים ,מהן ומוארות שנסתרות

 כלולות כולן העליונות החיות .בגללם
 מארת יהי" כתוב ועליהם ,השמים ברקיע
 ברקיע למאורת והיו" ,"השמים ברקיע

 רקיע באותו תלויים כולם ,"השמים
 אותו זה ,החיות גבי שעל הרקיע .השמים
 כעין רקיע החיה ראשי על ודמות" שכתוב
 ).ראשונהה 'ה( קדמון אותו זה ,"הקרח
סתכל לה שיכול מי אין והלאה משם שהרי

 סתום משום שהוא , מה הטעם.ולדעת
 הוא ברוך הקדוש ומחשבת ,במחשבה

 האדם בן מחשבת .עליונה סתומהו טמירה
 ולדעת להתדבק )יכול לא( העולם בכל
 עליונה במחשבה התלויים דברים ,האות
 המחשבה ,אותם להשיג שיכול מי אין

 לפנים .וכמה כמה אחת על ממש
 שהרי ,רעיונות שעושה אהו מי מהמחשבה

 סוף אין .לדעת שכן וכל ,לולשא תבונה אין
 ,בו תלויה לא להיושא ,כלל שםור בו אין
 מתוך .כלל המחשבה בוננותתלה רעיון ולא

 ,סוף האין ירידת מראש ,סתום הסתומים
 סתום בסתימה ,ידוע ולא דקיק אור מאיר

 סתימת סוד .המחט ידודכח )שםובר(
 ממנו שמתפשט עד ,ידוע לא המחשבה

 áåùå àåöø úåéçäå)ãé à ìà÷æçé ( ìéëé àìã
îì àðéò úåéç áåùå àåöø ïåðéàã ïéâá åäá èìù

 ïàîå åäééåâá íéà÷ ïôåà àåääã ïåðéà ïééìâúàã
 ïéìà øàùî øé÷éå áø åäéàã ïåøèèî àã åäéà

>ð"ïéìééç à<úåéç éñøô äàî ùîç äàìòå à 
 ïéàìò ïååúà ïéøú úåçú ïåðéà ïøîèîã

é ïééñëúàã"å ìò ïéèéìù ïååúà ä" àëéúø ïéìà ä
 ïéìàì]àåääå) [àåääã( àìã ïéøéîè ìëì àøéîè 

 úåéç àìë ìò áéëøå àìë ìò èéìù ììë òãéúà
 ïéàìò ïéìà úåçú àúúì ïåðéà ïééìâúàã
 úåéç åäééðéâá ïéìèðå åäééðî ïøäðúàå ïøîèîã

ïìéìë åäìë ïéàìòá íéîùä òé÷øá ] åäééìòå
 áéúë)ãé à úéùàøá-åè ( òé÷øá úøàî éäé

 åäìë íéîùä òé÷øá úåøåàîì åéäå íéîùä
ìúíéîùä òé÷ø àåääá ïéé[ éáâ ìòù òé÷ø 

 úåéçä]àã[ áéúëã àåää )áë à ìà÷æçé ( úåîãå
÷ø äéçä éùàø ìò àåää àã çø÷ä ïéòë òé

ïåîã÷ ]ð"àâ äàîã÷[ úéì äàìäìå ïîúî àäã 
 íåùî àîòè éàî òãðîìå àìëúñàì ìéëéã ïàî

á÷ã äáùçîå äáùçîá íéúñ åäéàã" àøéîè ä
 àîéúñ ìëá ùð øáã äáùçî äàìòàîìòã 

 à÷áãúàì]òãðîìå) [òãåîìå( ïééìúã ïéìî äì 
à÷áãúàì ìéëéã ïàî úéì äàìò äáùçîá ïåì 

 äîëå äîë úçà ìò ùîî äáùçîåâä ïî 
 úéì àäã éðåéòø ãéáòã åäéà ïàî äáùçî

ë ìàùîì åðúìëåñ" äéá úéì óåñ ïéà òãðîì ù
 àðåéòø àìå äéá àúìàù àéìú àìå ììë àîåùø

î ììë äáùçîã àúåìëúñàì àîéúñ åâ
 ÷é÷ã åøéäð øéäð óåñ ïéàã åúéçð ùéøî àîéúñã

 åîéúñá íéúñ òéãé àìå>ð"åîéùøá à< àãåãçë 
                                                           

חיות ' לא דק ופי). א"ד(ע "ן נאצל וצ"טרומט). א"ד(עיין בסוף משפטים שיש חיות למעלה מחיות  א
וראשו בבריאה ועיין ריש תיקון ' ן שר מלאכים בעולם היצי"ח ומטטרו"ם וחיות דאתגליין נרנ"דמטמרן חגת

 ).א"נ(ב "הרש. ה"ר נהפך למטה ביד מרע"ד טו"ן שהוא עה"א ומדריגת מטטרו"ז ומ"מ
 ).הערת הזוהר(ב "בראשית לג ע ב
 .ע מקורו"וצ" ' ה"בדפוס וילנא נוסף  ג
 .ע מקורו"וצ, )לא יכיל(בדפוס וילנא נוסף  ד
 .ע מקורו"וצ, "לגו"בדפוס וילנא איתא  ה
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 כל של רשומים בו שיש במקום .אור
  .יוצאים משם ,האותיות

 äáùçîã àîéúñ àæø àèçîã)å( ãò òéãé àì
 ïéîéùø äéá úéàã øúàá äéðî åøéäð èùôúàã

ïååúàãàï÷ôð ïîúî åäìë :  
 כל של וסוף ראש ',א .הכל בראש
 ,תהדרגו כל בו שנרשמים שםוהר ,הדרגות

 גב על שאף להראות ,אחד אלא נקרא ולא
 ודאי .אחד אלא אינו רבות דמויות בו שיש
 תלויים ותחתונים שעליונים האות היא
 סוד של סתר ,ף"אל של ראשית .בה

 של התפשטות ואותה .העליונה המחשבה
 באותו סתום הכל ,עליון רקיע אותו

 מרקיע 'א יוצאתאשר שכ בגלל ,הראש
 המחשבה אשר סוד של בדמות ,הזה

 בו כלולים ף"אל של אמצע באותו .יוצאת
 הנסתרות החיות כל של סוד ,דרגות שש

 מתוך ,)שתלויות א"סו, שעולות( העליונות
 שהרי ,ונגנז שמאיר אחד אור .המחשבה

' ב( בראשית של )'ט( אותה של אור
 אברהם יושב שהיה היום םוח, )דבראשית

 ,למעלה מלמטה פתח שהוא ,האהל פתח
 ומאיר פתח אותו על מאיר יוםה םווח

  .משם

 àìë ùéøá]à[ ïéâøã ìëã àôåñå àùéø 
 íéùøúàã åîéùø]äéá[ )á( éø÷à àìå åäìë ïéâøã

òàã äàæçàì ãçà àìà" ïéð÷åéã äéá úéàã â
 ïéàìòã úà åäéà éàãå ãç àìà åäéà åàì ïéàéâñ

ìàã àúéùàø äéá ïééìú ïéàúúå" àæøã åøéîè ó
 åèùôúà àåääå äàìò äáùçîã òé÷ø àåääã

 àùéø àåääá íéúñ àìë äàìò]ïéâá[ ÷éôð ãëã 
à ' äáùçîã àùéøã àæøã àð÷åéãá òé÷ø éàäî

à÷ôðáìàã àúéòöîà àåääá " ïéâøã úéù ó
 ïéàìò ïéøéîè úåéç åäìëã àæø äéá ïìéìë

]ïééìúã [>ñ"ï÷éìñã à< åøéäð ãç äáùçî åâî 
 æéðâúàå øéäðã]ãäà) [àã( úàã àøéäð ]è') [è '

ð"á à'( íåéä íåç úéùàøáã )à çé úéùàøá (
 àçúô åäéàã ìäàä çúô áéúé íäøáà äåäã
 àçúô àåää ìò øéäð íåéä íåçå àìéòì àúúî

ïîúî àøäðå:  
 פנות לעת חשוך להיות שהולך אור ,שני

 ,זו דרגה לתקן יצחק לתיתפ של הסוד .ערב
 לפנות בשדה לשוח יצחק ויצא" שכתוב

 כולם וחשוכים ,ערב של הסתכלות ".ערב
 )התרחץ(ל הסתכ הזה הערב בפנות .אצלו
  .עשו של נהוממ באותו יעקב

 åøéäð àðééðú]ìéæàã) [ìéçàã( àëùçúàì 
]úòì) [áøòì( ÷çöéã àúåìöã àæø áøò úåðô 

 áéúëã àâøã éàä àð÷úàì)âñ ãë úéùàøá (
 àúåìëúñà áøò úåðôì äãùá çåùì ÷çöé àöéå
 áøò úåðô éàäá äéáâì åäìë ïëåùçå áøòã

àëúñìâåùòã àðîî àåääá á÷òé :  
  )ìéìëã åøéäð äàúéìú>ïéøú <)ïîú   שני שכולל אור ,שלישי

  àë/á  
 הכתוב סוד ,ברפואה שמאיר אור ,אלו
 ודאי ."' וגוהשמש לו ויזרח" ביעקב

 והלאה מכאן .ערב פנות באותו כשנכלל
 על" .ישראל נצח זהו ,"ירכו על לעוצ והוא"

 דרגה זו ,ירכיו ולא כתוב ירכו ,"ירכו

 áéúëã àæø àúååñàá øéäðã åøéäð ïéìà
 á÷òéá)áì áì úéùàøá (åâå ùîùä åì çøæéå '

 ïàëî áøò úåðô àåääá ìéìëúà ãë éàãå
äàìäìå åäå çöð åäéà àã åëøé ìò òìåö à
ìàøùéãà àâøã àã åéëøé àìå áéúë åëøé 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(קודי מחכמה טעמי מכתר אתוון מבינה נ' פי א
דאלף שית דרגין דיוד ' ו באמצע זהו דקאמר אמצעית"ד למטה וא"ויו' א הוא דמות יוד למעל”ע' פי ב

י כנודע שהם הני 'ה אדנ"בסוד שילוב השם הוי' של מעלה היא רומזת לכתר וחכמה ושל מטה רומזת למ
רישא ' ש דקאמר לעיל בסמוך א" באלף וזתרי יודין דרישא וסיפא כנודע נמצא ראש וסוף הכל מרומז

 ).א"נ(ם "א. וסיפא דכל דרגין
 .ע מקורו"וצ, ")א אסתחן"נ (לאסתכו"בדפוס וינלא איתא  ג
ב "בראשית כו ע). ה"של(כל זה מבואר בפרדס שער ירך יעקב . 'והוא צולע על ירכו דא איהו נצח כו ד

, ג"ק נא ע"שעה, ב"י בראשית יג ע"שער מאמרי רשב' ועי. עיקר צליעת יעקב הוא בסוד הוד ולא נצח[
ב "וישלח קע ע] א"עא ע' ועי, ג"א ע ע" כללים ח–ב שהוא בהוד דרחל "מיעוט הירח פ, יליןא דתפ"ח פ"פרע

ב "ח הוא בימין זוהר תרומה קסח ע"א ומנחת יהודה דף פז פח ופרדס בשער ירך יעקב שהרי נצ"וקעא ע
לבא ואילו ההוד יתוקן רק לעתיד , י שמואל ובשלימות על ידי דוד"פגם זה שבנצח נתקן קצת ע). א"ד(
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 שבא עד משם דםא התנבא שלא רביעית
 ."' וגוישראל נצח וגם" כתוב ועליו ,שמואל

 אבינו יעקב כשהסתכן חלש שהיה נתקן אז
  .עשו של נהוהממ עם

äàòéáøá àúàã ãò ïîúî ùð øá éáðúà àìã 
 áéúë äéìòå ìàåîù)èë åè à ìàåîù ( çöð íâå

åâå ìàøùé ' ãëî àùìç äåäã ï÷úúà ïéãë
åùòã àðîîá åðéáà á÷òé ïëúñàâ:  

 לקח ,יעקב אצל כשבא ,"ירכו בכף ויגע"
 ויעקב ,הקשה בדין ערב תפנו מאותו כח

 יכל לא כי וירא" .לו יכל ולא בו נכלל היה
 ,משם הדין כח לקח ,"ירכו בכף ויגע לו

 היה שיעקב ,לגוף מחוץ הוא שירך בגלל
 ,דרגות שתי של בסוד כלול היה וגופו ,גוף

 מחוץ כח שלקח כיון .אדם שנקרא בסוד
 ולא ".יעקב ירך כף ותקע" מיד ,לגוף

 זה ועל .שמואל שבא דע משם איש התנבא
 .הוא אדם לא כי ,בו כתוב "ישראל נצח"

 שכתוב ,משה של מהודו נתנבא יהושע
 דרגה וזו .הוד ".עליו מהודך ונתת"

 ולכן ,יעקב של שמאל ירך "נצח" .חמישית
 מותינע" שכתוב ,בימין אותו וכלל דוד בא

 .בימינך אלא ימינך כתוב לא ".נצח בימינך
 מאהוהט שצד גללב ,יעקב ירך נחלשה מהל

 עד והתעכב ,כח ממנו ולקח אליו התקרב
 של ירך שזהו להזכיר בא זה ועל .שמואל
 זה ועל ".ישראל נצח וגם" שכתוב ,ישראל

 ,ועוד .ובסוף בתחילה בדין היו דבריו כל
 כך אחר אותו כלל הוא ברוך שהקדוש

 זה ועל .מלכים שמשח לאחר ,מתי ,בהוד

 åëøé óëá òâéå)äë áì úéùàøá ( àúà ãë
 éáâì]ú ìèð á÷òéãúåðô àåääî àô÷å) [ á÷òé

àåääî åô÷åú ìèð( á÷òéå àôé÷ú àðéãá áøò 
 ìåëé àì éë àøéå äéì ìéëé àìå äéá ìéìëúà äåä

ïéâá ïîúî àðéãã àô÷åú ìèð åëøé óëá òâéå åìã 
á÷òéã àôåâî øáì åäéà àëøéãä äåä àôåâ 

 àæøá ïéâøã ïéøúã àæøá ìéìë äåä äéôåâå
 øáì àô÷åú ìèðã ïåéë íãà éø÷àã>àôåâî <

)äéôåâî( á÷òé êøé óë ò÷úå ãéî )íù ( àìå
 ïîúî ùð øá éáðúà] àã ìòå ìàåîù àúàã ãò

 äéá áéúë ìàøùé çöð)à ìàåîù 'èë åè ( àì éë
àåä íãà[äùî ìù åãåäî éáðúà òùåäé å 

 áéúëã)ë æë øáãîá ( åéìò êãåäî äúúðå]åàã [
)àäå (>ãåä<æäàùéîç àâøã ç àëøé çöð 

 àìàîù]ã[á÷òéèáå  êë ïéâ]àúà) [øîà( ãåã 
 áéúëã àðéîéá äéì ìéìëå) íéìäúæèàé  (

 àìà áéúë àì êðéîé çöð êðéîéá úåîéòð
 ïéâá á÷òéã àëøé ùìçúà àîòè éàî êðéîéá

 äéá áø÷úàã)á( àáàñî øèñ)å( àô÷åú èé÷ð

                                                                                                                                                                                     

דדינא והוד ' בתחלה יצא נצח בסטד שמכאן מתבאר ש"צ ט ע"א על ספד"בהגר' ועי). ד"א סט ע"כללים ח(
  .דרחמי' בסט
 .ע מקורו"בדפוס וילנא נוסף על ירכו וצ א
  ).נ"ש) (מ"א(ל ממטה למעלה וגם מחסד למטה "ר. 'דא דרגא רביעה וכו). א"ד(ב "משפטים קיא ע ב
 .י"שער מאמרי רשב' עי). הערת הזוהר(תקונים כה  ג
  ).הערת הזוהר(א " קעא עא"א קסו ע"קמו ע ד
עיקר . י"ושער מאמרי רשב', ה' ח שער טז פרק ד"ע' עי). א"ד(ב ”ויחי רלו ע, עיין בתיקון יג כה א ה

היא אלא ש , שלמטה ממדרגת האדםבחינות היא השורש ל)ם"נהי( הנפש מנם א,)ת"חג(האדם הוא הרוח 
לבר " הנפש ת ולכן נקרא.וף והעולם לקשרו עם הג,לקשר אותו לכל מה שלמטה ממנומ "עעומדת באדם 

). ד"א ל ע"כללים ח(עיקר הכוונה הוא על תרין ביעין ואמה ). ד"א ל ע"כללים ח, ד"ש יז ע"הקדו" (מגופיה
). א"א פח ע"ביאורים ח(הגבורות ' ומבחי, י שהם לבר מגופא"עיקר אחיזת החיצונים ויניקתם הוא בנה

ת "א כי אם ז"א משום שמרישא עלאה דעתיק אינו מתלבש באוהו, הם בסוד תוספת ואינם עיקרין, כלומר
' ועי, והמה דינים). 'ן פרק ד"א וזו"ח שער הולדת או"ע(הראשונות שבו ' א כי אם לז"ולכן אין קיום לא, שבו

  .'ן פרק ה"א וזו"ח שער הולדת או"ע
 ).נ"ש(וד ל עד ה"ד כנ"ל מחס"ר. 'ודא דרגא חמישאה וכו' ויהושע אתבני מהודו של משה כו ו
 .ע מקורו"וצ, בדפוס וילנא איתא הוד ודא ז
אלא שרחל היא ' א דתפילין דודאי נצח בימין דרגא ד"ל פ"ב כתב האריז"נ. 'הוד דא דרגא חמישאה כו ח
שלו הוא בלאה העומדת פניה ' א נגד נצח הוא הוד רחל והוא דרגא חמישאה ולכן דוד דהוי מיהודה וד"אב

 ).נ"ש) (י"נז(א אז נצח שלו היא נצח שלה ולכן הדראי לימינאי "נגד אחור ז
צ ט "א על ספד"בהגר(כ נתקנו "ואח, דרחמי' דדינא והוד בסט'  נצח בסטהבתחלה יצאכאן מבאר ש ט

  ).ה מלך הששי"ד ד"ע
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 ואהרן משה מה .ואהרן כמשה שקול הוא
 למטה הוא גם ,שלמעלה צדדים בשני

 נצח ,הם ומי .הצדדים שני אותם גמתודכ
 וכל .שלמעלה ואהרן משה גמתודכ .והוד

 משה" שכתוב ,בזו זו אחוזות הדרגות
 ,"שמו בקוראי ושמואל בכהניו ואהרן
 .בזו זו @חוזותא נכללו צדדים ששה שהרי

 ,ושמואל ואהרן משה ,אחוזים שאלה כמו
 .ויוסף משה יעקב) זה בזה( יםאחוז גם כך

 את משה לקח ,יעקב מת .הבית בעל יעקב
 ידי על יוסף .בחייו אותה פקדו ,הבית
 את לקח יעקב .צדיק היה ומשה ,יעקב
 לדותות אלה" שכתוב, על ידי יוסף הבית
יוסף ש עד בה משיש לא משה ".יוסף יעקב
 לא ,מהגלות השכינה כשיצאה .אותו לקח
 ויקח" שכתוב ,ביוסף קר ,בה להזדווג יכול
 כתוב למה ,"עמו יוסף עצמות את משה
 עד בנקבה מזדווג לא גוף אלא ,עמו

 לקח משה זה ועל ,הבן@בנו עםמזדווג ש
 משיש ,עמו שהיה כיון ,עמו יוסף את לו

 ויוסף משה יעקב ולכן .כראוי בנקבה
  .כאחד הולכים

àã ìòå ìàåîù ãò áëòúàå äéðîà àúà 
 àøëãàì]àãã) [àãá( ìàøùéã àëøé åäéà 

 áéúëã)à ìàåîù'èë åè  ( ìòå ìàøùé çöð íâå
àôåñáå àúåøéùá àðéãá ååä éåìéî ìë àãá åúå 

á÷"éúîéà ãåäá øúáì äéì ìéìë äâ øúáì 
åäéà ìé÷ù àã ìòå ïéëìî çùîãã ïøäàå äùîë 

 àåä óà àìéòìã ïéøèñ ïéøúá ïøäàå äùî äî
 çöð ïåðéà ïàîå éøèñ ïéøú ïåðéàã àðååâë àúúì

àìéòìã ïøäàå äùîã àðååâë ãåäåä ïéâøã åäìëå 
ïãéçà) äéá( áéúëã àãá àã )íéìäúå èö  (

 àäã åîù éàøå÷á ìàåîùå åéðäëá ïøäàå äùî
 åìéìëúà ïéøèñ úéù>äîë àãá àã ïãéçà <

]àîëïãéçà ïéìàã å äùî  óåà ìàåîùå ïøäàå
 ïãéçà éëäàãá àã[óñåéå äùî á÷òé æ á÷òé 

 éðîå àúéá äùî ìèð á÷òé úéî àúéáã äéøàî
åé åééçá äìò óñ" á÷òé ÷éãö äåä äùîå á÷òéã é

]óñåéá) [óñåéå( áéúëã àúéá ìèð ) æì úéùàøá
á ( äá ùîéù àì äùî óñåé á÷òé úåãìåú äìà

 ïî àúðéëù ú÷ôð ãë óñåéì äéì ìèðã ãò
 àâååãæàì ìéëé àì àúåìâ]äá[ óñåéá àìà 

 áéúëã)èé âé úåîù ( óñåé úåîöò úà äùî ç÷éå
 åîò)ã(åâ àìà åîò áéúë éàîà âååãæà àì àô

éøá éãäá âååãæàã ãò àá÷åðáäçè äùî àã ìòå 
 ùîù äéîò äåäã ïåéë äéîò óñåéì äéì ìèð
 óñåéå äùî á÷òé êë ïéâáå úåàé à÷ãë àá÷åðá

éìæà àãçë:  
 לארץ גופוהכניסו את ו ,מת יעקב
 בארץ נקבר לא גופו ,מת יוסף .הקדושה

 ,זה ולא זה לא משה .עצמות אלא הקדש
 של הראשון בעלההיה  ביעק אלא ,למה

 ובעוד ,במשה הזדווגה יעקב מת ,מלכהה
 ,כראוי אותה פקד ,הזה בעולם היה שמשה

 הכניסו יעקב את .השני בעלה היה והוא
 בגלל ,שלם גופו] כאשר[ הקדושה לארץ

 àùéã÷ àòøàá äéì åìòà äéôåâå úéî á÷òé
 àùéã÷ àòøàá øá÷úà àì äéôåâ úéî óñåé
 àìà éàîà éàä àìå éàä àì äùî éåîøâ àìà

ìòá á÷òé á÷òé úéî äåä àúéðåøèîã äàîã÷ ä
 éàäá äùî äåäã ãåòáå äùîá äéá úâååãæà
 äìòá äåä åäéàå úåàé à÷ãë äì éðî àîìò
 äéôåâ àùéã÷ àòøàì äéì åìéòà á÷òé àðééðú
                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א "שמות קיא ע א
  ).א"ד(בשירותא במעשה עלי בסופא בענין שאול ' פי ב
 ).נ"ש) (מ"א(ל "כצ' ה כליל ליה לשמואל לבתר אימתי כו"ותוב קב ג
  ).הערת הזוהר(א " קמח עתרומה ד
 ).נ"ש(ק "מ לא הוי שמואל כמותם ודו"משמע דמ. 'בגוונא דמשה ואהרן דלעילא כו ה
 ).נ"ש(ח והוד "ל בנצ"ר. 'כמה דאלין אחידן וכו ו
 ).נ"ש(ד "ת ויסו"ל בת"ר. 'יעקב משה ויוסף כו ז
 ).נ"ש(ק "ל אבריה ודו"ל דצ"נ. 'וכו' עד דאזדווג בהדי ברי ח
 .ע מקורו"וצ, "ברית"בדפוס וילנא איתא  ט
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 בגלל ,גופו ולא עצמותיו ,יוסף .גוף שהוא
 ,שלמעלה ומחנות צבאות הם שעצמות

 נקרא והצדיק .צדיק מאותו יוצאיםוכולם 
 ומחנות צבאות שכל בגלל ,מהל .צבאות

 ,עצמותיו זה ועל ,ממנו יוצאים עליונים
 ,בחוץ היה משה .לארץ נכנסו ,צבאות שהן
 אלא ,עצמותיו ולא גופו לא לשם נכנס ולא

 ,מת שמשה אחר .לארץ השכינה נכנסה
 מכאן .יעקב ווזה ,הראשון לבעלה וחזרה
 היא ,העולם באותו לשנים שנשאת נקבה

 כיון ,בחוץ היה משה .לראשון חוזרת
 זכה משה .בארץ היה הראשון שבעלה

 משיש יעקב .יעקב בו זכה שלא מה בחייו
   .הזה בעולם ומשה ,עולם באותו בה

  

 äéôåâ àìå éåîøâ óñåé àôåâ åäéàã ïéâá íéìù
 åäìëå àìéòìã ïééøùîå ïéìééç ïåðéà ïéîøâã ïéâá

ö ÷éãöå ÷éãö àåääî é÷ôð éàî éø÷à úåàá
 äéðî ïéàìò ïééøùîå úåàáö ìëã ïéâá àîòè

 úåàáö ïåðéàã éåîøâ àã ìòå ïé÷ôðò àòøàá åìà
äùîà àìå äéôåâ àì ïîú ìàò àìå øáì äåä 

 úéîã øúá àòøàá àúðéëù úìàò àìà éåîøâ
äùîá >å<àãå äàîã÷ äìòáì úøãäúàâ åäéà 

 àåääá ïéøúá úáéñðúàã àá÷åð ïàëî á÷òé
 úøãäà àîìò ïåéë øáì äåä äùî äàîã÷ì

àòøàá äåä äàîã÷ äìòáã åééçá äëæ äùîã 
 àåääá äá ùîéù á÷òé á÷òé äéá äëæ àìã äî

 àîìò éàäá äùî àîìò  
 ,משה של סרוןיהח היה שזה תאמר ואם

 מצד ממצרים ישראל כשיצאו אלא ,כך לא
 היו רבוא שישים אותם וכל ,היה היובל

  .העליון מעולם

 àîéú éàå]ã åòéøâãäùî) [åòéøâ äùî( äåä 
 éëä åàì]àìà[ íéøöîî ìàøùé é÷ôð ãë 

àøèñîä àìáåéã ]äåä[ïááø ïéúù ïåðéà ìëå å 
ååä äàìò àîìòî  

  áë/à  
 אחדאף ו ,במדבר הלכו דמותה ובאותה

 בניהם אלא לארץ נכנס לא מהם
 וכל ,הלבנה תיקון שהם ,כראוי תולדותיהם

 משיש משה .הלבנה תיקון היו הארץ מעשי
 אותה פקדו ,בגוף שהוא בעוד בנהבל

 בעליה עלה הזה מהעולם כשנפטר .לרצונו
רוח הקודש וחזר ברוח ליובל ב עליונה
 רבוא שישים באותם נדבק ושם, העליון

 שהוא ,ליעקב כן היה שלא מה .שלו שהיו
 כך היה שלא מה , השמיטהלתוך ברוח חזר

 וארץ .לו היה אחר שבית כיון )בגלל( ,בחייו

àøáãîá åìæà àð÷åéã àåääáåæ àì ïåäðî ãçå 
 à÷ãë ïåäìã ïéãìåú ïåäéðá àìà àòøàá åìàò

òøà éãáåò ìëå àøäéñã àðå÷ú ïåðéàã éæç à
 ãåòá àøäéñá ùîéù äùî äåä àøäéñã àðå÷ú
 øèôúà ãë äéúåòøì äì éðîå àôåâá åäéàã
 àùéã÷ àçåøá äàìò å÷éìñá ÷éìñ àîìò éàäî
 ÷áãúà ïîúå äàìò àìáåéì àçåøá øãäúàå
 ïë äåä àìã äî äéìéã ååäã àåáø ïéúù ïåðéàá
 àìã äî äèîù åâì àçåøá øãäúà àåäã á÷òéì

                                                                                                                                                                                     

, י"ולכן לא נכנסו לא, א"ת דור המדבר הוא באורות דאבא שיציאתם הוא מצד הפנים דזשורש בחינ א
  ).ד"ב קל ע"ה ח"דע(' הארת המוחין פרק ג' ועי. שכן הם אינם ממדרגתה

 ).נ"ש(ל "כצ' אלא בגין דעאלת שכינתא בארעא בתר דמית משה כו ב
 .ע מקורו"וצ, "ודאי"בדפוס וילנא איתא  ג
 רס תקונים סוף תקון מט לעיל דף ב ובפנחס”ב ובלק קפז ע”ב ורכו ע”ב ויחי רלג ע”ע' בהקדמה ו ד

 ).ו"לש(ב "ג כה ע"ב וח"תרומה קמד ע' ופ). א"ד(ב "ב ע”ע
מ חמשין תרעין "א וכי תצא בר”ואתחנן רסב ע' א ועיין בפ”ב ומשפטים קכא ע”ב ופה ע”יתרו פג ע( ה

  ). א"ד) (א ובא מג ב”ש רעז ע"ע' אתפתח לון מסטרא דבינה כו
 . ע מקורו"וצ, "רברבן"וילנא איתא בדפוס  ו
ו אלף שהיה להם למות ונכנסו לארץ נמצא "לא מתו אותן ט' שנת מס דידן משמע דסוף "ע דבש"צ ז

רבוא ימותו ולא נשתיירו אלא ' ותימה על תמיתהו דמקרא מלא דס(מ "א. רבוא' ו אלף חסרים מס"אותן ט
. סוף תענית' ובתו' א א"ם בתרא קכ"ש רשב"והחשבון מכוון כמ' א א"יהושע וכלב כמפורש בסנהדרין קי

ולכן לא נכנסו , א"ש בחינת דור המדבר הוא באורות דאבא שיציאתם הוא מצד הפנים דזשור). א"נ) (ן"מאי
  ).ד"ב קל ע"ה ח"דע(' הארת המוחין פרק ג' ועי. שכן הם אינם ממדרגתה, י"לא

כל זה בהדיא ' כ משה שפירש מאשתו בחייו ונזדווג מיד לשכינה כדאי"בחייו שנזדווג לנשיו משא' פי ח
  ).א"נ(מ "א. ךא גם כדמסיק בסמו"במ
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א "נ ,העולם( בתקון תקנהנת הקדושה
 ראוי לא זה ועל .שלמעלה בכח )שלמטה

 העליון העולם של אלה .כאחד כולם להיות
 העולם של ואלה ,ברוח כולם לבדם היו

 ראויים ולא .בגוף לבדם כולם היו התחתון
 אלה אלא ,הלבנה בתוך ואלה אלה להיות

 מתוך אלה להאיר ,בחוץ ואלה הלבנה תוך
 דמות ,ארץב שנכנסו וכולם .אלה

 עליונה בעליה היו ולא ,היו הראשונים
 היה ולא דור יהיה שלא בגלל ,כמותם

 להם שנראה ראשונים אותם כמו דםומק
   .בפנים פנים רבונם כבוד זיו

 àðå÷úá àùéã÷ àòøàå äéì äåä àøçà àúéáã
)àîìòã( ]àúúìã[ àìéòìã àìéçá úð÷úúà 

 ïåðéà àãçë åäìë éåäîì ïåæçúà àì àã ìòå
 ïåðéàå àçåøá åäìë åäééãåçìá ååä äàìò àîìòã
 àìå àôåâá åäìë åäééãåçìá ååä äàúú àîìòã

 àøäéñ åâ ïéìàå ïéìà éåäîì ïåæçúà]àìà) [àìå( 
øäéñ åâ ïéìà ïéìà åâî ïéìà àøäðì øáì ïéìàå à

 àìå ååä éàîã÷ã àð÷åéã àòøàá åìàòã åäìëå
ååäà àäé àìã ïéâá åäééúååë äàìò å÷éìñá 

àøãá ]äåä àìå) [úåä àìã( ïåðéàë àðã úîã÷î 
 éàîã÷]àéæçúàã) [ïåæçúàã( àø÷é åéæ ïåäì 

 ïéôàá ïéôà ïåäéøàîã  
 כך אחר ,בגוף בנשותיו משיש יעקב

 מאשתו נפרד משה .רוחב רוח נדבק
 .קדושה רוח באותה בגוף כשהוא משיוש

 של טמירה עליונה ברוח רוח נדבק כך אחר
 כולן נדבקים היו הדרגות וכל ,מעלה
 גופוו ,היובלשל  היא משה של רוחו .כאחד
 להתדבק יעקב של רוחו .טהיהשמשל 
 .הזה בעולם היה נשותיו של גוף .טהיבשמ

 שלהם ותבדמ עליונים מאורות אותם כל
 מהם למטה בדמותם( בארץ למטה

 תלויים וכולם ,)בארץ למטה בדמותם
 שמות שני של סוד כאן .השמים ברקיע

 וחוזרים ,שלשה קונםיות ,כאחד כלולים
 חקוק גלוף שם והוא .זה כנגד זה לאחד

  .האמונה של זה בסוד כלולים

 àôåâá éåùðá ùîéù á÷òé]ì[ ÷áãúà øúá
úúàî ùøôúà äùî àçåøá àçåø ãë ùîéùå äé

 ÷áãúà øúáì àùéã÷ àçåø àåääá àôåâá åäéà
 ïéâøã ìëå àìéòìã àøéîè äàìò àçåøá àçåø
 àìáåéã äùîã àçåø àãçë åäìë ï÷áãúî ååä
 à÷áãúàì á÷òéã àçåø äèîùã äéôåâ åäéà
 ïåðéà ìë àîìò éàäá äåä éåùðã äéôåâ äèîùá
àòøàá àúúì ïåäìã àð÷åéãá ïéàìò ïéøåäð 

]ð÷åéãá ïåäðîïåäìéã à[ >ð" ïåäìã àð÷åéãá à
àòøàá àúúì ïåäìã àð÷åéãá ïåäðî àúúì< 

 íéîùä òé÷øá ïééìú åäìëå]àëä[ àæø ]ã[ ïéøú
 àúìú ïåäìã àìåìëùå àãçë ïìéìë ïäîù
 àôéìâ àîù åäéàå àã ìá÷ì àã ãçì ïøãäúàå

àúåðîéäîã àæøá éàäá ïìéìë à÷÷çî:  
 'ה סוד" ,"אדם נעשה אלהים ויאמר"

 ,ואמר הזקנים זקן תווא פתח ."'גו וליראיו
 ויאמר" שאמר הוא מי ,שמעון שמעון
 אלהים כאן אהו מיו ,"אדם נעשה אלהים

 ראה ולא הזקנים זקן אותו פרח כך בין .זה
 קורא שהיה שמעון רבי ששמע וכמו .אותו

 ,לחבריו אמר ,שמעון רבי ולא שמעון לו

øîàéåâéäìà " íãà äùòð í)åë à úéùàøá( 
åäé ãåñ"åâå åéàøéì ä' )ãé äë íéìäú ( àåää çúô

àáñãïéáñã ä àåä ïàî ïåòîù ïåòîù øîàå 
éäìà øîàéå øîàã"íãà äùòð íå àëä åäéð éàî 

éäìà éàä" àìå ïéáñã àáñ àåää çøô éëäãà í

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(פ שהיה בהם דיוקנא שלהם "ולא היו במדרגה עליונה באי הארץ כמו דור המדבר אע א
ח "כ' ועי). א"ד(ב עוד זאת היתה להם שזכו כל אחד מהם לבת זוגו ”א ע"ב שלח לך קס”ויקרא כב ע ב

. ל יזכו"א צ”קמן קח עלבת זוגו ול' שלא זכו ולעתיד יזכו כל א' ב זה טעות שהרב כת”א האזינו רפז ע”ע
 ).א"נ(ב "הרש
כלומר ). א"ד(תנינן אינו מהזוהר והלשון יוכיח לרגיל בו ' המתחיל בראשי' א בפ"ט ע"מכאן עד דף כ ג

  ).א"נ(ן "מאי. ל מביא כמה לשונות מזה"י זצ"והאר. דהוא סתרי תורה או כיוצא
 ).ה"של(זה המאמר בדף נז ' בחייט פי' עי. 'פתח ההוא סבא כו ד
  ).א"ד(ע "זקן הזקנים והוא כ ה
ב וגם המאמרים שנשמטו פה בפנים "כל המאמרים אשר מכאן עד אלה תולדות השמים שבדף כד ע ו

, ]ג"מ ע[ח "א באו מסודרים ומבוררים יותר בתז"בהשמטות שבסוף ח) בדפוסים אחרונים(ונדפס תשלומם 
 ).א מסדר היהל אורשלמה לורי' הערת ר(ל "א ז"ונדפס שם עליהם ביאור מסודר מהגר
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 בו שנאמר ,הוא ברוך הקדוש זהו ודאי
 ].ועתיק הימים יושב" [תיבי ומיןי ועתיק"

 ,הזה בסוד חולפת שעה זוהי כעת הרי
 רשות תןינ שלא סוד כאן יש שודאי

 רשות שנתנה משמע וכעת ,להתגלות
 שהיו למלך ]משל[ , פתח ואמר.להתגלות

 ואותו ,מןוא לו והיה לבנות בנינים כמה לו
 מרשות אלא דבר עושה היה לא מןוא

 לואצ ואהיה" אומר שאתה כמו .המלך
 חכמה עליונה ודאי הוא המלך ".אמון

 .למטה מלך ועמוד האמצעי ,למעלה
 .העליונה םֵא וזו ,למעלה מןוא אלהים
 .שלמטה שכינה וזו ,למטה מןוא אלהים
 רשות בלי דבר לעשות רשות אין ולאשה
 ,אצילות בדרך שהיו הבנינים וכל ,בעלה

 כזה יהיה ,אמאל באמירה אבא אומר היה
 ויאמר" שנאמר כמו .נהיה ומיד ,וכזה

 היה ,ויאמר ,"אור ויהי אור יהי אלהים
 הוא הבנין בעל .אור יהי לאלהים אומר
 הבנינים כל וכך .מיד עושה מןווהא ,אומר
 יהי רקיע יהי אומר היה אצילות בדרך

 לעולם כשהגיע .מיד נעשה והכל ,תורומא
 מןוהא אמר ,הנבדלים עולם שהוא רודיהפ

 .כדמותנו למנובצ אדם נעשה ,הבנין לבעל
 ,לעשותו הוא טוב ודאי ,הבנין בעל אמר
 שהוא בגלל לפניך לחטוא הוא עתיד אבל
 ובן אב ישמח חכם בן" שכתוב זהו ,כסיל
 שחטאו אחר ,אמרה היא ".אמו תוגת כסיל
 אולבר רוצה אני ,אבאב ולאאמא ב תלוי
 ויברא" שכתוב זהו .שלי בדמות אותו

 éáø àìå ïåòîù äéì éø÷ äåäã]ïåòîù[ øîà 
á÷ àåä éàä éàãå éåøáçì" äéá øîúàã ä) ìàéðã

è æ ( àúòù åäéà ïòë àä áéúé ïéîåé ÷éúòå
 àìã àæø úéà àëä éàãåã àæø éàäá çúôîì
 àúåùøã òîùî ïòëå àéìâúàì åùø áéäéúà
 äéì äåäã àëìîì øîàå çúô àéìâúàì áéäéúà

åäå éðáîì ïéðééðá äîë àåääå àðîåà äéì ä
 àëìîã åùøî àìà íòãî ãáò äåä àì àðîåà

 øîà úàã äîë)ì ç éìùî ( ïåîà åìöà äéäàå
 äàìò äîëç åäéà éàãå àëìî]àìéòì[ àãåîòå 
éäìà àúúì àëìî àúéòöîàã" àìéòì àðîåà í

éäìà äàìò àîéà àãå" àãå àúúì àðîåà í
àúðéëùààúúìã á ãáòîì åùø äì úéì àúúàå 

ø àìá íòãî çøàá ååäã ïéðééðá ìëå äìòá åù
àîéà éáâì äøéîàá àáà øîà äåä àúåìéöàâ 

øîà úàã äîë äåä ãéîå ïéãëå ïéãë àäé 
)â à úéùàøá(éäìà øîàéå "øåà éäéå øåà éäé íã 

éäìàì øîà äåä øîàéå"íä éøàî øåà éäé 
 ìë éëäå ãéî ãéáò àðîåàå øîåà åäéà àðééðáã

é øîà äåä àúåìéöà çøàá ïéðééðá éäé òé÷ø éä
 àîìòì àèî ãë ãéî ãéáòúà àìëå úøàî

àãåøôãå ]íéìãáðä íìåò åäéàã[ àðîåà øîà 
 àðééðá éøàîì)åë à úéùàøá(  íãà äùòð

 áè éàãå àðééðá éøàî øîà åðúåîãë åðîìöá
 êî÷ éèçîì àåä ãéúò ìáà äéì ãáòîì àåä

ää ìéñë åäéàã ïéâá" ã)îùéìà é  ( íëç ïá

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א "ב דף צז ע"תיקונים ע א
ב קיא "ה ח"דע(ע שרשה במלכות דאצילות "שכל מציאות עולמות בי, כלומר). ו"לש(ב "לקמן כט ע' עי ב

אמנם הכל נעשה מהמלכות . ק"ולא נתגלו בו ו, כלומר שכל העולם הנברא הרי הוא עולם הבריאה, )ב"ע
 ,ן דהמלכות דהעליון"ת התחתון נעשה מהבומציא). ג"ב סו ע"ה ח"דע(מתגלין בה ק שנכללין בה ו"י הו"ע

  כי הבינה היא האומן והפועל. שהוא הבינה,ג" אך הפועל והממציא הוא הס.האחרונה שבה' שהוא מהבחי
כאן . י-יא וכן מזוהר הרקיע ט–י ט"שמביא ממאמרי רשב, ד"א נט ע"ביאורים ח' ועי). א"ש פב ע"הקדו(

ולכן בעליית המלכות עולה כל הבריאה , )ב"א נב ע"כללים ח(ן כאחד "ר ולזו"ר שבינה הוא עניין לגמתבא
שכן בה הוא עליית , י מלכות דאצילות"וממילא כל תיקונם ובניינם הוא ע) ב"א עח ע"כללים ח(יחד איתה 

והוא " (א אלקיםבראשית בר"של " אלקים"והוא בחינת ה). ד"א קד ע"כללים ח(' ן והוא שער לה"כל המ
השוכנת ' כי היא שכינתו ית, ועל ידה הוא מלא כל הארץ כבודו, )ג"א קט ע"כללים ח) (בסוד מידת המלכות

וכל זה בלידה , )ב"ב קלו ע"כללים ח(עיקר אור התיקון הוא על ידי אבא ). א"ב נג ע"כללים ח(בתחתונים 
א "ן סוף דרוש יד ובשער השמות פ"ד ומ" מח שער"ע' ועי). ח"מקורו בע'  עי–ג "א קג ע"כללים ח(ממש 

ה "דע(ן שלה אשר נתבררו תמיד "כ דהמלכות שנפלו בעולם התהו והם המ"ק והשב"ששורש כולם בניצו
 ).ב"ב קנג ע"ח

ג "ח מ ע"תז' ועי, )א"ש נז ע"הקדו(ן שהוא עיקר עולם האצילות "א הם רק זו"כל פרי תולדות או ג
 ).ג"ביאורים עב ע(

 ).א"נ(חכמה ' פי ד
  ).א"נ(מ "א. בינה' פי ה
 ).'ח שער מג בהק"ע (שאינם אלהותבבחינות בחינת הרוחין שבהן מתחיל הפירוד ' פי ו
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 שתףל רצה ולא ,"בצלמו האדם את אלהים
  ,כתוב מה שחטא בזמן . אבאבו

âåú ìéñë ïáå áà çîùé øúá äøîà éäéà åîà ú
 àðéòá àðà àáàá àìå àîàá àéìú äéáåçã

éìéã àð÷åéãá äéì éøáîì)ä( áéúëã àåä àãä 
)æë à úéùàøá (éäìà àøáéå" íãàä úà í

 àðîæá àáà äéá àôúúùàì àòá àìå åîìöá
áéúë äî áçã  

  áë/á  
 המלך אמר ".אמכם לחהוש ובפשעיכם"

 , לחטואהוא שעתיד לך אמרתי לא ,אמאל
 ,עמו אמו את רשיוג אותו רשיג זמן ותובא

 כסיל ובן אב ישמח חכם בן" כתוב ולכן
 בדרך שהוא אדם זה "חכם בן" ".אמו תוגת

 .בריאה של אדם זה "כסיל ובן" ,אצילות
 יש וכי ,רבי רבי ,ואמרו החברים כל קמו

 הוא אבא של שמצד ,אמאו אבא בין רודיפ
 אמר .בבריאהאמא ה ומצד אצילות בדרך
 אדם שהרי ,זה כך לא ,חברים חברים ,להם
 אבא מצד ,היה ונקבה זכר אצילות של

 ויהי אור יהי אלהים ויאמר" וזהו ,אמאו
 מצד אור ויהיאבא ה מצד אור יהי ,"אור

 לזה אבל .פרצופים דו אדם וזהו .אמאה
 היה העליונה םֵא אלא ודמות צלם בו אין
 ,אלהים לחשבון שעולה אחד כינוי לה

 אותו ובגלל . וחושךאור ואה כינוי ואותו
 אבא אמר , כינויבאותו שהיהחושך 
 של( אצילות של לאדם לחטוא שעתיד
 האור וזהו .עליון לבוש אור שהוא ,)בריאה
 שגנז ראשון ביום הוא ברוך הקדוש שברא
 ביום שנברא חושך ואותו ,לצדיקים אותו

 ורשעים" שנאמר כמו ,לרשעים הראשון
 שהיהושך  חאותו ובגלל ".ידמובחושך 

 אבא רצה לא ,אור לאותו לחטוא עתיד
 אדם נעשה" אמר זה ובגלל .בו להשתתף

 אותו "כדמותנו" .האור אותו "בצלמנו
 גוףהש גמהודכ ,לאור לבוש שהואחושך 

 ובשר עור" שכתוב זהו .לנשמה לבוש הוא
 אשרי ,ואמרו כולם שמחו ".תלבישני

 נשמעו שלא דברים עולשמ שזכינו חלקנו

å íëîà äçìù íëéòùôá)à ð äéòùé ( øîà
 àåä ãéúòã êì úéøîà àìå àîéàì àëìî

éèçîìà àîà êéøúå äéì êéøú àðîæ àåääá 
 áéúë àã ïéâáå äéîò)à é éìùî ( çîùé íëç ïá

 åäéàã íãà àã íëç ïá åîà úâåú ìéñë ïáå áà
àã ìéñë ïáå úåìéöà çøàá äàéøáã íãàá åî÷ 

ëå éáø éáø åøîàå àééøáç åäìë àãåøô úéà é
 çøåàá åäéà àáàã àøèñîã àîàå àáà ïéá
 ïåì øîà äàéøáá àîéàã àøèñîå úåìéöà
 íãà àäã àåä éëä åàì àééøáç àééøáç
 àáàã àøèñî äåä àá÷åðå øëã àúåìéöàã

îàå" åäéà àãå à)â à úéùàøá (éäìà øîàéå" í
 éäéå àáàã àøèñî øåà éäé øåà éäéå øåà éäé

îàã àøèñî øåà"éà àãå àïéôåöøô åã íãà åäâ 
]ìáà[ )å(úåîãå íìö äéá úéì éàäìã àîà àìà 

 äéì äåä äàìò]ãç[åðë " ïáùåçì ÷éìñã é
éäìà" àåää ïéâáå êùçå øåà åäéà éåðë àåääå í

 ãéúòã àáà øîà éåðë àåääá äåäã êùç
 úåìéöàã íãàì éèçîì]ð"äàéøáã à[ åäéàã 

 äàìò ùåáì øåà]ð"ïåéìò à[ øåà åäéà éàäå 
àøáãá÷ " àåääå àéé÷éãöì åæðâã ïåùàø íåéá ä

 äîë àééòéùøì äàîã÷ àîåéá éøáúàã êùç
 øîà úàã)è á à ìàåîù ( åîãé êùçá íéòùøå

 øåà àåääì éèçîì ãéúò äåäã êùç àåää ïéâáå
 øîà àã ïéâáå äéá àôúúùàì àáà àòá àì

)åë à úéùàøá(  øåà àåää åðîìöá íãà äùòð
ùåáì åäéàã êùç àåää åðúåîãë àðååâë øåàì à

                                                           

ה עצמו כביכול לא "הכא משמע שהקב. 'אמר מלכא לאימא ולא אמרית לך דעתיד הוא למחטי כו א
 ). נ"ש) (מ"א(ק "ודו. הסכים לבריאת אדם רק השכינה התחננה להיות בגורלה

  ).א"נ(ב "הרש. ר שנברא בצלם"אדה' פי ב
ה זכר ונקבה בראם "שנים ואינו נקרא אדם כי אם בהיותו עם נקבה כמש' ו פי"שני פרצופין כי מלת ד ג
 ).א"ד(נקראים אדם דוקא ' ויקרא את שמם אדם שניהם כא' וגו

 .ה אלא אימא"ה ולהאי לית וד"ד ד"ח מ ע”א על תז”בהגר' עי ד
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àúîùðì àùåáì åäéàã àôåâãàää " ã) é áåéà  .עתה עד
àé ( äàëæ åøîàå åäìë åãç éðùéáìú øùáå øåò

 àð÷ìåç]àðéëæã) [àðéúàã( àìã ïéìî òîùîì 
ïòë ãò åòîúùà:  

 עתה ראו" ,ואמר שמעון רבי עוד פתח
 ."' וגועמדי אלהים ואין הוא אני אני כי

 עתיקים דברים מעוִש חברים ,אמר
 עליונה רשותי לגלות אחר שנתנה שרצית

 אני אני כי עתה ראו שאמר זה מי .לומר
 אותו ,העליונים כל על לתיע זהו אלא ,הוא

 לותימהע לתיע , עילת העילותשנקרא
 הללו לותימהע אחד יעשה שלא ,האלה
 ,שעליו מאותו רשות שיקח עד מעשה שום
 נעשה .אדם בנעשה למעלה שבארנו כמו
 לאותו זה שאמר ,נאמר שנים על ודאי

 אלא דבר עושה ולא ,נעשה ממנו שלמעלה
 .ממנו שלמעלה מאותו ואמירה ברשות
 עושה לא ]נעשה [ממנו שלמעלה ואותו

 אותו אבל .חבירומ עצה שלוקח עד דבר
 למעלה שאין ,לותיע כל על לתיע שנקרא

 ואל" שנאמר כמו ,לו שוה למטה ולא ממנו
 ,אמר ".קדוש יאמר ואשוה תדמיוני מי
 אלהים ואין הוא אני אני כי עתה אור"

 אותו גמתודכ ,עצה ממנו שלוקח "עמדי
   ".אדם נעשה אלהים ויאמר" שאמר
 לנו תן ,רבי ,ואמרו החברים כל קמו
לא  והרי ,אמרו .זה במקום לדבר רשות
כתר ל אמרעילת העילות ש למעלה בארת
 שומעים יּוֵה ,להם אמר .אדם נעשה

 אמרתי לא והרי .מדבר שפיכם מה אזניכם
 , עילת העילותשנקרא מי שיש עכשיו לכם
 ,עלות כל על עלת שנקרא אותו אינו וזה
 שלוקח שני לו אין עלות כל על לתיעש

 לו ואין ,הכל לפני יחיד שהוא ,עצה ממנו
 הוא אני אני כי עתה ראו" אמר ולכן .תףוש

ïåòîù éáø ãåò çúôá øîàå )íéøáãèì áì  (
éäìà ïéàå àåä éðà éðà éë äúò åàø"åâå éãîò í'â 

 äàìâì àðéòáã ïé÷éúò ïéìî åòîù àééøáç øîà
 åäéð éàî øîéîì äàìò åùø áéäéúàã øúá

 àåä éðà éðà éë äúò åàø øîàã]àìà[ àåä àã 
ïéàìò ìë ìò úìòã úåìòä úìò éø÷úàã àåää 
úåìò ïéìàî úìòä úåìò ïéìàî ãç ãéáòé àìã 

ò íåù äîë äéìòã àåääî úåùø ìéèðã ãò àãáå
 ìò éàãå äùòð íãà äùòðá àìéòì àðîé÷åàã
 äéðî àìéòìã àåääì àã øîàã øîúà ïéøú

 íòãî ãéáò àìå äùòð]ð" à äøéîàå åùøá àìà
 äéðéî àìéòìã àåääîð" à äéðéî àìéòìã àåää

>íòãî ãéáò àì<äéøáçî äöò ìéèðã ãò [å ìáà 
åìò ìë ìò úìò éø÷úàã àåää àìéòì úéìã ú

 øîà úàã äîë äéì äåù àúúì àìå äéðî
)äë î äéòùé ( øîàé äåùàå éðåéîãú éî ìàå

éðà éë äúò åàø øîà ùåã÷éðà  ïéàå àåä 
éäìà" àåääã àðååâë äéðî äöò ìéèðã éãîò í

 øîàã)åë à úéùàøá( éäìà øîàéå" äùòð í
 íãà  

 åøîàå àééøáç åäìë åî÷]éáø[ åùø àðì áä 
à éàäá àììîì úî÷åà àì àäå åøîà øú

àìéòìæúìòã ç íãà äùòð øúëì øîà úåìòä 
)íù(  ïåëîåôã äî åëééðãåà ïéòîù ååä ïåì øîà

 úéàã àúùä åëì úéøîà àì àäå ïììîî
éø÷úàãè åàìå úåìòä úìò ]åäéà[ àåää 

                                                                                                                                                                                     

וכאן הוא בחינת עץ הדעת , בריאה היא לבוש האצילות). ב"ב קיג ע"ה ח"דע(ה כלומר עולם הבריא א
 ).ג"צ כו ע"א על ספד"בהגר(ר ובבחינה זו הוא שחטא אדם הראשון "טו

  ).ה"של(בחייט דף קנג ' עי. 'ש ואמר כו"פתח עוד ר ב
על אף שהוא  [ו" חשני ם ֵשק"כנות בא לי אפשראש ב"י י ע"א בס"בהגר' עי. 'שער עתיק פרק ב' עי ג

 ].ק"ועתיק הוא מלכות דא, כל הקטע שם מדבר בעתיק, ק"מזכיר את א
  ).א"ש טז ע"הקדו(ה "ס ולמאציל העליון ב"הוא כינוי לאור א" עלת על כל עלאין" ד
הוא כינוי " עילת העילות"ש, ד"א יג ע"ה ח"דע' ועי. ק"שמשמע שזהו כינוי לא' פרק ג' ח שער ג"ע' עי ה

 .שמו' הוא כינוי למאציל ית" עילת על כל העילות"ואילו , לאוירא
 א"ק זה ללא נ"בדפ ו
 ).נ"ש(' ל והלא אוקמת וכו"ל דצ"נ' והא לא מקומת לעילא וכו ז
 ע מקורו"וצ" דעלות"בדפוס וילנא איתא  ח
 ).נ"ש(ל "כצ' והא לא אמרית לכו השתא אלא דאית דאתקרי כו ט
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 ,עצה ממנו שלוקח "עמדי אלהים ואין
 שיש .חשבון ולא תףוש ולא שני לו שאין
 בהם ונאמר ,ונקבה זכר כמו תוףיבש אחד

 בלי אחד הוא אבל ,"קראתיו אחד כי"
 אלהים ואין" אמר ולכן ,תוףיש ולא חשבון
 ,ואמרו לפניו והשתטחו כולם קמו ".עמדי
 לגלות עמו מסכים נואדוש האיש אשרי

 למלאכים מתגלים היו שלא טמירים סודות
  .קדושים

 úåìò ìë ìò úìòìã úåìò ìë ìò úìò éø÷úàã
 ãéçé åäéàã äéðî äöò ìéèðã àðééðú äéì úéì

àìë íã÷ åàø øîà àã ïéâáå àôúåù äéì úéìå 
éäìà ïéàå àåä éðà éðà éë äúò" ìéèðã éãîò í

 àôúåù àìå àðééðú äéì úéà àìã äéðî äöò
 øëã ïåâë óåúùá ãçà úéàã àðáùåç àìå

 ïåäá øîúàå àá÷åðå) äéòùéá àð ( ãçà éë
åéúàø÷à óåúù àìå ïáùåç àìá ãç åäéà ìáà 

éäìà ïéàå øîà àã ïéâáå"÷ éãîò í åäìë åî
äéî÷ åçèúùàåá äéøàîã ùð øá äàëæ åøîàå 

 ååä àìã ïéøéîè ïéæø äàìâì äéîò íëúñà
 àééëàìîì ïééìâúî>àéùéã÷<:  

 להשלים לנו יש ,חברים ,להם אמר
 בפסוק יש טמירים סודות שכמה ,הפסוק

 אמית אני" ,"' וגוואחיה אמית אני" ,הזה
 הימין של מצד "אחיה" .בספירות "ואחיה
 לא ואם .מות השמאל מצדו ,חיים

 לא ,האמצעי עמוד עם שניהם מסכימים
 .כאחד שלשה במושב שהם ,הדיןמתקיים 
  ולפעמים

 àø÷ àîìùàì ïì úéà àééøáç ïåì øîà
 àø÷ éàäá úéà ïéøéîè ïéæø äîëã) áì íéøáã

èì (åâå äéçàå úéîà éðà ' úéîà éðà]äéçàå[ 
 àøèñîå ééç àðéîéã àøèñî äéçà ïøéôñá

åî àìàîùã åäééåøú ïîëúñà àì éàå àú
 ïåðéàã àðéã íéé÷úà àì àúéòöîàã àãåîòá

àãçë àúìú áúåîá) àðéåä(ïéðîæìå   
  âë/à  

 יד ויבא ,דין לעשות מסכימים שלשה
 שהוא ,שבים לקבל פשוטה שהיא )ימין(

 שכינה וזו .א"ה ו"וא א"ה ד"יו ה"יהו
 מצד שמאל יד .החסד מצד ימין יד נקראת
 .האמצעי עמוד מצד ה"יהו יד .הגבורה
 אותו מצילה הזו היד בתשובה שב כשאדם

אז , דןעילת על כל העילות כש אבל ,מהדין
 שלש ,ועוד ".מציל מידי ואין" בו נאמר

 שיש ,אני אני אני זה בפסוק נאמר פעמים
 י"ה ד"ביו שנרמזו ,'י 'י 'י 'א 'א 'א בהם

 בהם ויש .א"ה ו"וא א"ה ד"יו ,י"ה ו"וא
 אין'ו אני'ו אחיה'ו ,'ו 'ו 'ו ,ווים שלש

 שהרי זה כל ועם .האלה בשמות שנרמזו
 אצל הזה הפסוק את ארויבהחברים 

 כי עתה ראו" שנאמר כמו ,אחרים אלהים
 הוא ברוך הקדוש זה ,"הוא אני אני

 ואין" .ו"וה י"אנ בהם שנאמר ,ושכינתו
 אני" .ש"ונח ל"סמא זה "עמדי אלהים

é éúééå àðéã ãáòîì àúìú åîëúñà" ã
)àðéîé (åäé åäéàã íéáù ìá÷ì äèåùô éäéàã" ä

åé"ä ã"àå à"ä å" ïéîé ãé éø÷úà àúðéëù àãå à
 ãé äøåáâã àøèñî ìàîù ãé ãñçã àøèñî

åäé" ùð øá ãë àúéòöîàã àãåîòã àøèñî ä
åéúá áú ãé éàä àúá>áéæù <)áéàù( ïî äéì 

 úìò ïã ãë ìáà àðéã]ìë ìò[ øîúà úåìòä 
 øîúà ïéðîæ úìú ãåòå ìéöî éãéî ïéàå äéá

 éðà éðà àø÷ éàäá]éðà[à ïåäá úéàã  'à 'à 'é 'é '
é 'åéá åæéîøúàã"ä ã"àå é"ä å"åé é"ä ã"àå à" å

ä"ïåäá úéàå à â 'éåå"å ï 'å'å 'âå 'å äéçà'å éðà' ïéà
àã àø÷ éàäã àã ìë íòå ïäîù ïéìàá åæéîøú

 äåî÷åà àä]àééøáç[ àîë íéøçà íéäìà éáâì 
á÷ àã àåä éðà éðà éë äúò åàø úøîà úàã" ä

ðà åäá øîúàã äéúðéëùå"äå é" íéäìà ïéàå å
àîñ àã éãîò"çðå ì" éðà äéçàå úéîà éðà ù

                                                                                                                                                                                     

הנקראת אלקים דין ' הנוק' ק הוא דאמר ואין אלקים עמדי שהיא בחי"ח שא"מאמר זה נתבאר בע א
א "תיקונים תיקון מב צב ע). א"נ(י "גליון כ. ש"ע' כו' דכר ונוק' אריך דבצד מה יש בחיכ עתיק ו"משא

  ).שער לט דרוש דח "ע(א "כלומר למעלה מאו). ו"לש(א "ותיקון מז צד ע
 ).נ"ש(ל "קמו כלהו חברייא ואשתטחו קמיה כצ ב
ן רמוזים "ה ב"ג מ"שמות של ס' ל בענין ג"ב מסיים ואחיה ואני ואין דאתרמיזו ר"ן דשם בן ע"ווי' ג' פי ג

  ).א"נ(מ "א. ל"אלו התיבות הנ
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 למי בשכינתי "אמית אני" ".ואחיה אמית
 שהוא מי את בה "אחיה" ואני ,רשע שהוא
 ה"יהו ד"י זה ,"מציל מידי ואין" .צדיק

 והוא ,א"ה ו"וא א"ה ד"יו ,ה"יהו שהוא
 מה אבל .אמת והכל ,ו"כוז ז"במוכס ו"כוז

 עילת שהוא העליון לתיע למעלה שנתבאר
 לכל נמסר לא הזה והסוד ,על כל העילות

 על למעלה שנאמר מה אבל( .ונביא חכם
 לא הזה הסוד ,לותיהע על שהוא עליון
  ).ונביא חכם לכל אלא נמסר

 äéçà éðàå áééç åäéàã ïàîì éúðéëùá úéîà
àå éàëæ åäéàã ïàîì äáé àã ìéöî éãéî ïé" ã

åäé"äà åäéàã ]åäé"ä[åé "ä ã"àå à"ä å" åäéàå à
æåë"ñëåîá å"æåë æ" äî ìáà èåù÷ àìëå å

 àìéòì øîúàã] ìë ìò äìò åäéàã äàìò úìéò
úåìòä) [úåìò ìë ìò åäéà úåìòä úìò( éàäå 

 äàéáðå àîéëç ìëì øñîúà àì àæø>ð" ìáà à
åìòä ìò åäéàã äàìò ìò àìéòì øîúàã äî ú

 àîéëç ìëì àìà øñîúà àì àæø éàä
äàéáðå<á:  

 שהם סתומים הם לותיע כמהבא וראה 
 ,בספירות רכביםומ והם מתלבשים
 טמירים שהם ,להם מרכבה והספירות
 הוגב כי" נאמר ועליהם ,אדם בני ממחשבת

 חצחיםומצ אורות ."' וגומרוש הוגב מעל
כים חשו הם שמקבלים ואלה .אלה על אלה

 לתיע ו.ם שמקבלים מהםמאחרים שעליה
 האורות שכל ,לפניו עומד אור אין העלות

  .לפניו חשוכים

ïéîéúñ ïåðéà úåìò äîë éæç àúâ ïåðéàã 
 ïøéôñå ïøéôñá ïéáëøåî ïåðéàå ïéùáìúî
 éðáã àúáùçîî ïéøéîè ïåðéàã åäééáâì äáëøî

äéìòå àùð)å( øîúà )æ ä úìä÷ ( ìòî äåáâ éë
åâå øîåù äåáâ 'çöçåöî ïéøåäð ïéìà ìò ïéìà ïé

 ïåðéà ïéìá÷îã ïéìàå)ã( ïéðøçàî ïéëåùç
 úéì úåìòä úìòå åäééðî ïéìá÷îã åäééìòã

äéî÷ ïëùçúî ïéøåäð ìëã äéî÷ àîéé÷ àøåäðã:  

 בצלמנו אדם נעשה" ,אחר דבר
 מלאכי על החברים פרשוה הרי ,"כדמותנו

 .הזה הפסוק את אומרים שהם ,השרת
 שהיה מה יודעים שהיו אחר ,להם אמר
 יודעים היו והם ,להיות שעתיד ומה

 .אותו לעשות רצו למה , לחטואשעתיד
 מקטרגים היו ועזאל שעזא אלא ,עוד ולא
 הוא ברוך לקדוש שכינה שאמרה בזמן עליו

 מה ,"ותדעהו אדם מה" ,אמרו .אדם נעשה
 שעתיד ותדעהו ,אדם לברוא רוצה אתה

 שאור , חושךשהיא באשתו לפניךלחטוא 
 של חושך שמאל ,נקבהושך  וחזכר הוא

 ,השכינה להם אמרה זמן באותו .בריאה

øçà øáãä åðúåîãë åðîìöá íãà äùòð 
)åë à úéùàøá( ÷åà àä äåî]àééøáç[ éëàìî ìò 

 éàä éøîà ïåðéàã úøùä)øîà àø÷(å øúá åäì 
 äåäã äî ïéòãé ååäã]ã äîå[ ïåðéàå éåäîì ãéúò

 äéì ãáòîì åòá éàîà éèçîì ãéúòã ïéòãé ååä
éâøè÷î ååä ìàæòå àæòã àìà ãåò àìåæ äéìò 

àðîæáçá÷ì àúðéëù øîàã " íãà äùòð ä
 åøîà)â ãî÷ íéìäú ( åäòãúå íãà äî]î úà ä

åäòãúå íãà éøáîì éòá[ êî÷ éèçîì ãéúòã 
äéìéã àúúàáèøåàã êùç éäéàã é àøåëã åäéà 

 àåääá äàéøáã êùç àìàîù àá÷åð êùçå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב "ב ע"ד פרקים שביד ימין ועיין בתקונים תקון כח דף ע"ד אותיות שהם כנגד י"י א
  ).א"נ(י "גליון כ. ע"ח ותמצא שיש עשר צחצחות על גבי כ"עיין בע ב
 ).'י פרק ד"גוח ע"ע(ק "כאן מרמז לא, )ו"לש(ב "קנט ע' תיקונים תיקון ע ג
  ).הערת הזוהר(ד ' מה שחסר כאן עיין בסוף הספר סי ד
ב ושם "ח ע"תמצא בפרשת פנחס דף רל' מ דשייך כאן המתחיל אמר בוצינא קדישא וכו"לשון הר ה

 ).א"ד(נתבאר טעם נעשה ולא אעשה 
 .א" נמחק בהגהות הגר– קרא אמר להו ו
' ן דקלי"שרשם הוא בזו). ו"לש(ד "א ופרשת אמור קא רע"א וריב ע"א ופרשת בלק רח ע"לקמן לז ע ז

 .א"ב כ ע"ה ח"דע' ועי, ט"נוגה פ' ח שער הקלי"ע' עי, נוגה דאצילות
 .ע מקורו"וצ, "דבזמנא"בדפוס וילנא איתא  ח
 .א"א כג ע"יהל אור ח' עי ט
 ).הערת הזוהר(י דף כח "מ י
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 ,לולנפ עתידים אתם ,מקטרגים שאתם בזה
 בנות את האלהים בני ויראו" שכתוב כמו

 )בהם חשקו( ."' וגוהנה תובוט כי האדם
 השכינה אותם והפילה ,בהם וטעו
  .שתםומקד

 ïåúàã éàäá ïåì úøîà àúðéëù àðîæ àåääá
 íéãéúò ïåúà ïéâøè÷î]ìôðîì) [ìôîì( áéúëãë 

)á å úéùàøá (éäìàä éðá åàøéå" úåðá úà í
åâå äðä úåáåè éë íãàä '>ð" àïåäá å÷ùç<à 

 ïåì ìéôàå ïåäá åòèå]àúðéëù[ïåäìã äùåã÷î :  
 )כך אם( כך בין ,רבי רבי ,החברים אמרו

 ,בדבריהם משקרים היו לא ועזאל עזא
 אמר . לחטואאדם עתיד בנקבה שודאי

 הזדמנתם אתם ,השכינה אמרה כך ,להם
 אתם אם ,המרום מצבא יותר לפני לקטרג
 לכם נאה במעשיכם מאדם יפים הייתם
 באשה לחטוא עתיד הוא אבל ,עליו לקטרג

 שלכם בהיהח .רבות בנשים ואתם ,אחת
 בני ויראו" שכתוב כמו ,אדם מבני יותר

 בת את ,"' וגוהאדם בנות את האלהים
 ולא ,האדם בנות את אלא נאמר לא האדם

 מקדים @ואה ,חוטא אדם אם אלא ,עוד
 במה לתקן נואדול רולחז תשובה לו

 כל למה ,כך אם ,חבריםה לו אמרו .שחטא
 היה לא אם ,לחברים שמעון רבי אמר .זה
 ,ורע טוב יצר הוא ברוך הקדוש שברא כך

 וחובה זכות היתה לא , וחושךאור שהם
 ,משניהם שנברא אלא ,בריאה של לאדם

 החיים את היום לפניך נתתי ראה" ולכן
 יפה היה ולא ,למה זה כל ,לו אמרו ."'וגו

 מה כל םוגרול לחטוא ושלא נברא שלא
 ולא נשוע לא לו היה ולא ,למעלה שגרם
 ,כך לבראו לו היה הדין מן ,להם אמר .שכר
 בה שכתוב ,נבראה בגללו שהתורה בגלל

 היה ולא ,לצדיקים ושכר לרשעים נשוע
 בגלל אלא לרשעים נשווע לצדיקים שכר
 לשבת בראה תהו לא" ,בריאה של אדם
 שלא מה שמענו כעת ודאי ,אמרו ".יצרה

 הקדוש ברא לא שודאי , עכשיועד ענושמ
 אלא ,עוד ולא ,צריך שלא דבר הוא ברוך

  בריאה של התורה

 àééøáç åøîà]éáø éáø[éëäãà á ìàæòå àæò 
 ãéúò àá÷åðá éàãåã åäééìåìîá ïéø÷ùî ååä àì

 éèçîì íãà]åäì øîà) [àìà(øîà éëä ä 
 ïåúà àúðéëù>ïåúðîãæà <)ïåúðîãæîã( 

ìéçî øéúé éîã÷ àâøè÷ì ïåúà éà àîåøîã à
 ïåúéåä] åëì úåàé åëééãáåòá íãàî ïéøéôù

 äéìò àâøè÷ì>åäéà ìáà <]àåä íà[ ãéúò 
èçîìàïåúà àãç àúúàá [ ïéàéâñ ïéùðá 

) ïåëúáéáçàùð éðáî øéúé (>ïåëúéáç <] ïåúáç
)àùð éðáî øéúé([â éðá åàøéå áéúëã äîë 

éäìàä"åâå íãàä úåðá úà í ' àì íãàä úá úà
àìà øîàð íà àìà ãåò àìå íãàä úåðá úà 

áç íãàãä åàä àøãäàì äáåùú äéì íéã÷à 
 äéøàîì>àð÷úàì <)àð÷úì( åøîà áçã äîá 

à éàä éìåë éàîà éëä éà àééøáç äéì" ïåòîù ø
)ì( àì éà àééøáç]ã[á÷ àøáã éëä äåä" àøöé ä

 äáåçå åëæ äåä àì êùçå øåà ïåðéàã àùéáå àáè
åøúî éøáúàã àìà äàéøáã íãàì ïéâáå åäééå

 àã)åè ì íéøáã ( úà íåéä êéðôì éúúð äàø
åâå íééçä ' éàîà éàä éìåë äéì åøîà> äåä àìå

éøáúà àìã øéôù <]àìã øéôù äåä àìå 
éøáúî[å) éøáúî ååä àì( àîøâìå áçéîì àìã 

àìéòì íéøâã äî ìëæ äåä àìå ]äéì[ ùðåò àì 
 êë äééøáîì äéì äåä ïéãä ïî ïåì øîà øëù àìå

ïéâá äá áéúëã úàéøáúà äéðéâá àúééøåàã 
 äåä àìå àéé÷éãöì àøâàå àééòéùøì àùðåò
 ïéâá àìà àééòéùøì àùðåòå àéé÷éãöì àøâà

                                                                                                                                                                                     

 @.מ איתא ללא סוגרים"בדפ א
 .ע מקורו" נוסף בדפוס וילנא וצ)א אי הכי"נ (ב
 .ע מקור,בתיכון וצבדפוס וילנא איתא ח ג
שנכנע ועשה תשובה מה שלא עשה כן ענא שבשעה שבא לדון אותו שתחזק במרדו והרשיע כלפי ' פי ד

  ).א"ד(א "בלק רח ע' דאיתא בזה פמעלה עד שהעמיק להשליכו עד ערפו וזרק חשך בפניו כ
 .ע מקורו"וצ" הא"בדפוס וילנא איתא  ה
 לבדוק@ ו
ל לא "כ למעלה ולא הו"ט לחוד ולא הוה פוגם כ"ל לבראותו אלא מצד האור והיינו ביצה"לא הו' פי ז

 ).א"נ(מ "א. עונש ולא שכר



 øäæúéùàøá 

120 

äàéøáã íãàà) çé äî äéòùé ( äàøá åäú àì
 àìã äî àðòîù ïòë éàãå åøîà äøöé úáùì
 êéøá àùãå÷ àøá àì éàãåã àúùä ãò àðòîù

ãåò àìå êéøö åäéà åàìã àúìéî àåäàìà  
äàéøáã àúééøåàá  

  âë/á  
 היה לא אדם ואם ,השכינה לבוש היא

 השכינה היתה ,)לחטא( ותבראילה עתיד
 כאלו ,שחטא מי כל ולכן .עני כמו כסוי בלי

 נשוע וזהו ,מלבושיה את לשכינה הפשיט
 ,התורה מצוות שמקיים מי וכל .האדם
 ולכן .מלבושיה את לשכינה הלביש כאלו

 היא כי" ,)תפיליןו( הציצית בכסוי פרשוה
 במה רוולע שמלתו הוא לבדה כסותה

 , בא וראה.פרשוה והרי ,בגלות ,"ישכב
 של הלבן אור ,התורה של שחור הואחושך 
  .התורה

 àúðéëùã àùåáì éäéà]å[ àì íãà éà]åää[ 
 ãéúò]éøáîì[) éèçîì ( àìá àúðéëù úåä

 åìàë áçã ïàî ìë àã ïéâáå éðòã àðååâë àééåñë
ëùì èéùôà àúðé]àäùåáìî) [àùåáìî(â éàäå 
 àùðåò åäéà)ã(ì ïéãå÷ô íéé÷îã ïàî ìëå íãà

 àäùåáìá àúðéëùì ùéáì àåä åìàë àúééøåàã
 úéöéöã àéåñëá äåî÷åà àã ïéâáå)ïéìéôúå (

)åë áë úåîù ( åúìîù àéä äãáì åúåñë àéä éë
 áëùé äîá åøåòì]àúåìâá[ éæç àú äåî÷åà àäå 

îëåà åäéà êùçåàúééøåàã ç øåà é åøå
àúééøåàãã:  

 מלאכי כמה ,שלמה אינה תפלה ואם(
 כל" שנאמר כמו ,אחריה רודפים חבלה
 והוא" מתפללים ולכן ,"' וגוהשיגוה רדפיה
 .נחש שהוא ל"סמא זה ,"עון יכפר רחום

 להשיב והרבה" .המשחית זה "ישחית ולא"
 ,חמה זו "חמתו כל יעיר ולא" .אף זה "אפו
 וכמה .התפלה אחר @רודפים שלא @לפי

 ממונים שבעה .מהם תלויים חבלה מלאכי
 רקיע ובכל ,שבעים מהם ותלויים ,הם

 עשרת מהם ותלויים ,מקטרגים הם ורקיע
 מהישל עולה תפלה ואם .רבוא אלפים

)éàåääéà åàì àúåìö å éëàìî äîë àîéìù 
 ïéôãø äìáç]äøúáà) [äéøúáà( úàã àîë 

 úøîà)â à äëéà (åâå äåâéùä äéôãåø ìë ' ïéâáå
 ïéìöî àã)úçì çò íéìä ( ïåò øôëé íåçø àåäå

 úéçùî àã úéçùé àìå ùçð åäéàã ìàîñ àã
 åúîç ìë øéòé àìå óà àã åôà áéùäì äáøäå

 àìã ïéâá äîç àãïéôãøåæ äîëå àúåìö øúá 
 ïåðéà ïðîî äòáù åäééðî ïééìú äìáç éëàìî

 ïéòáù åäééðî ïééìúå]ìëáå) [ìëìå( àòé÷ø 

                                                                                                                                                                                     

 ובאותן לבושין תליין כל החטאים והמצות ,חטא] דאצילות' שהוא לבוש לנוק, דבריאה[ באותן לבושין א
  ).ב"צ כט ע"ל ספדא ע"בהגר (ושכר ועונש

ו לכבודו ונתן לנו תורתו "והיינו שבראנ). א"ד(ב "ז מנחת יהודה קמד ע"היינו התורה שביננו בעה ב
ל "דמקננה בבריאה כנ' אי' ד שהוא בחי"אדי' חומשי תורה גי' ה' ל וזה רמז שאותיות תחל"י זצ"ש האר"כמ

מכיוון ). ו"לש(ג "ב ע"ח מא ע"תז). א"נ (ן"מאי. ת אומרים בצל שדי"ויש מי שכתב שזה טעם דבעת הקמת ס
, ולכן הוא מיוסד על טהור וטמא אסור ומותר חייב וזכאי, שהוא לבוש השכינה לכן הוא תורה דבריאה

והוא ). א"ש יז ע"הקדו(ה "ה ב"כ תורה דאצילות שהוא גילוי של שם הוי"משא, והוא הגילוי דשם אלקים
שזה רק היה לפני חטא של , משמע). ב"ש לז ע"הקדו( הראשון הענין של כתנות עור וכתנות אור של האדם

כי היא נשתלשלה , ח מא שהתורה שלנו הוא תורה דבריאה"תז' ועי, )א"א קט ע"כללים ח(אדם הראשון 
  ).ג"א פה ע"ביאורים ח(ב "ז יז ע"א על תיקו" בבהגר’ועי. ע"ונתלבשה בלבושין דבי, מתורה דאצילות

והוא , שאז נכללת הבריאה באצילות, בהערה הקודמת' ועי, )ב"ב קיג ע"ה ח"דע(כלומר עולם הבריאה  ג
 ).ב"ש לז ע"הקדו(א "צ כט ע"א על ספד"בבהגר' ועי. שורש כל התורה כולה

 עיין בסוף ,מה שחסר כאןולעניין "). במדה במשקל"כל המוסגר לקמיה שייך לדף כד אחר אומרו ( ד
  ).הערת הזוהר (הספר

  ).א"ד(א אחר במדה במשקל "ד ע"דף ככל המצוין שייך ל ה
 .ע מקורו" וצירדפוןבדפוס וילנא איתא  ו
ל לפיכך אנו אומרים והוא רחום כדי "ל דאלו רדפי או ר"ל דצ"נ. 'ולא יעיר כל חמתו בגין דלא רדפי וכו ז

 ).נ"ש) (מ"א(שלא ירדפו אחר התפילה אלא שהלשון מגומגם 
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 הראש עלתפילין ו מצוה של טוףיבע
 כי הארץ עמי כל וראו" בהם נאמר ,והזרוע

" 'ה שם" ".ממך ויראו עליך נקרא ה"יהו שם
 שרואה ומי ,ראש של תפילין שהיא פרשוה

 י"אדנ שהיא בתפלה הראש על ה"יהו שם
 שכתוב זהו ,בורחים כולם מיד )ה"יהו(
  .)"' וגואלף מצדך יפול"

ðî ïééìúå ïéâøè÷î ïåðéà àòé÷øå óìà äøùò åäéé
àåáøà àôåèòá àîéìù à÷ìñ àúåìö éàå 

 åäá øîúà àòåøãå àùéø ìò ïéìéôúå äåöîã
)é çë íéøáã (åäé íù éë õøàä éîò ìë åàøå" ä

åäé íù êîî åàøéå êéìò àø÷ð"äá äåî÷åà 
ïéìôú éäéàãâåäé íù éæçã ïàîå àùéøã " ìò ä

 åäéàã àúåìöá àùéø)åäé"ä (]ðãà"é[ ïåäìë ãéî 
 ïéçøáää" ã)æ àö íéìäú ( óìà êãöî ìåôé

åâå'(ã:  
 דחק דשוהק ברוח שראה בגלל ויעקב

 אמר( ,הימים בסוף האחרונה הגלות של
 ובא ,"השמש בא כי שם וילן במקום ויפגע"

 מאד יעקב ויירא" )ואמר ,הגלות של הלילה
 בגלות הקדוש העם את לקיוח ,"לו ויצר

 את וישם" שנאמר כמו ,צדדים לשלשה
 בראש ,"נהוראש ילדיהן ואת השפחות

 ,ניםואחר וילדיה לאה ואת" .אדום בגלות
 ובגלל ".ניםואחר יוסף ואת רחל ואת

 אמר ,שלהם וצער עניות כך אחר שראה
 ונתן" ,ואמר ,"אבי בית אל בשלום ושבתי"

  ".שוללב ובגד לולאכ לחם לי

]á÷òéå) [á÷òéá óà(äå àçåøá àîçã ïéâá 
á äàøúá àúåìâã à÷çåã àùãå÷ã àééîåé óåñ

)]ð"à [ øîà)é çë úéùàøá ( ïìéå íå÷îá òâôéå
øîàå àúåìâã àìéì àáå ùîùä àá éë íù) ( íù

ç áì ( àîò âéìôå åì øöéå ãàî á÷òé àøééå
âì àúåìâá àùéã÷ ' øîà úàã äîë ïéøèñ) íù

á âì ( äðåùàø ïäéãìé úàå úåçôùä úà íùéå
)àùéøá( ]àúåìâá[ äéãìéå äàì úàå íåãàã 

 íéðåøçà ïéâáå íéðåøçà óñåé úàå ìçø úàå
 øîà ïåäìã àøòöå àúåéðò ïë øúá àîçã) íù

ë çë ( éì ïúðå øîàå éáà úéá ìà íåìùá éúáùå
ùåáìì ãâáå ìåëàì íçì  

 וצמא ועיף רעב" ,אמר הגלות בגלל ודוד
 ,יבשהו חרבה שכינה שראה בגלל ".במדבר

 שראה אחר .בגללה צער נוטל היה
 קןית ,בחדוה ]בתשובה[ חוזרים שישראל

 אמר כולם ובסוף ,יםיגוננ מיני עשרה
 מיני עשרה קןית( ".יעטף כי לעני תפלה"
 'ה הטה לדוד תפלה" כולם ובסוף ,ליםהת

היו  שבגללן התפלות שכל אחת ".ענני אזנך
 עד נכנסות היו ולא ,המלך לפני מתעטפים

 כי לעני תפלה" אמר ,העני תפלת שתכנס
 התפלות כל שעוטפת תפלה והיא ,")יעטף

 עני הקדים לכןו ,תפלתו שתכנס עד לפניה
 ערבית תפלת זו ,העני לתיתפ מהי .לםולכ

 ומשום .בעלה בלי עצמה בפני רשות שהיא
. ויבשה עניה היא ,בעלה בלי שהיא

 øîà àúåìâ ïéâá ãåãå)èë æé á ìàåîù ( áòø
 äáøç àúðéëù àîçã ïéâá øáãîá àîöå óéòå

 àøòö ìéèð äåä äùáé]àäðéâá) [àúåìâá( øúáì 
 øùò ïé÷ú äåãçá ìàøùé ïéøãäã àîçã) éðéî

 øîà åäìë óåñáå ïéðåâð)äúà á÷ íéì ( äìôú
óåèòé éë éðòì( ]ð"é ïé÷ú à ' óåñáå íéìéú éðéî

åäé äèä ãåãì äìôú åäìë"æà ä àãç éððò êð
éðéâáã ïéúåìö åäìëã åäå àëìî íã÷ ïéôèòúî 

 øîà éðòã àúåìö ìåòééã ãò ïéìàò ååä àìå
óåèòé éë éðòì äìôú[ ìë óéèòã àúåìö àéäå 

 äéìéã àúåìö ìåòééã ãò äîã÷ ïéúåìöåâá àã ïé
]à[íéã÷æ àúåìö àã éðòã àúåìö ïàî åäìëì éðò 

                                                                                                                                                                                     

 ).נ"ש(אלף ' ה הנוסחא ע"בזוהר קטן תקונים דף כ. 'ותליין מינייהו עשרה אלף רבוא וכו א
  ).א"ד(ה "מכאן עד פסוק אלה תולדות בדף כד שייך בתקונים תקון יג דף כ ב
 ).נ"ש(ד "י התפילין יהו"היינו תפלה אדנ. 'אוקמוה דאיהו תפילין כו ג
 ).דרך אמת(המוסגר נמחק מכאן ומקומו לקמן דף כד אחר אומרו במדה במשקל  ד
 ).דרך אמת(ב עד פסוק אל התולדות השמים שייך לספר התיקונים תיקון יג דף כה " מכאן עד כד עה
 ).דרך אמת(ב "התיקונים תיקון לג דף כה מכאן עד פסוק אלה תולדות השמים בדף כד ע' זה שייך לספ ו

 ".ד קדם עני"דעני ובג"ובמקומו איתא , א"נמחק בהגהות הגר" דיליה ובגין דא אקדים" ז
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 זרע זה יבש עני וצדיק )בראשית כל אדם(
 ,העולם מותוא כל ברשות שהוא ,יעקב

 של לילה שהיא ערבית לתילתפ ודומה
 כמו ,לעני צדקה היא שבת לתיותפ .ותהגל

 צדקה בשבת שמש ,המשנה בעלי שבארוה
 שמש של בדרך מתנחמים שעניים( ,לעניים

 עני כמו להיות אדם צריך ולכן ).שבת של
 ימי ששת בכל עמידה לתיבתפ המלך לשער

 טוףיבע לה ומתעטף ,השכינה בשביל לוהח
 ויהיה ,עני כמו ,ציצית של מצוה של

 שהוא השער אצל אביון כמותפילין ב
 וזהו .ל"היכ לחשבון עולה שכך ,י"אדנ
  .תפתח שפתי י"אדנ

 äùáé äéðò éäéà äìòá àìá éäéàã ïéâáå äìòá
)]ð"à [ùðéà ìë úåùøá ( àòøæ àã ùáé éðò ÷éãöå

 àéîãå àîìòã ïéîåà ìë úåùøá åäéàã á÷òéã
 àúåìöå àúåìâã àéìéì éäéàã úéáøòã àúåìöì

ö éäéà úáùã äåî÷åàã äîë éðòì ä÷ã] éøàî
ïéúéðúî[éðòì ä÷ãö úáùá ùîù ] éðòìíéð " à

àúáùã íééðòã) [ çøàá éîçðúî íééðòã
àúáùã àùîùã( éåäîì ùð øá êéøö àã ïéâáå 

 àëìîã àòøúì éðòë åäéà]àúåìöá) [àúåìöì( 
 àúðéëù ïéâá ìåçã ïéîåé úéù ìëá äãéîòã

äéå éðòë úéöéöã äåöîã àôåèòá äì óèòúîå à
ðãà åäéàã àòøú éáâì ïåéáàë ïéìéôúá" éëäã é

ëéä ïáùåçì ÷éìñ"ì] ìëéäåðãà åäéà àãå " é
çúôú éúôù) æé àð íéìäú([  

 נשר נוחת ,ערבית בתפלת פיו וכשפותח
 וזה ,הלילה תפלת בכנפיו לקבל לוהח בימי

 חסד של מצד ל"אוריא נקרא ל"נוריא
 ,קול שהוא נר ד,ל מצד של גבורה"ונוריא

 ובתפלת ."' וגודינור נהר" בו שנאמר
 בזרועותיו תפלה לקבל נוחת אריה שחרית
 זה ,חיה לכל )יש( כנפים שארבע ,וכנפיו
 לקבל נוחת שור מנחה ובתפלת .מיכאל

 ובשבת .גבריאל וזה ,וכנפיו בקרניו )תפלה(
 האבות בשלשת הוא ברוך הקדוש נוחת
 של סוד וזה ,בהם שלו יחידה הבת לקבל
 החיות זמן באותו .שלו דהיחי בת 'ש ,שבת

 פותחים ,'יי של בשם שנקראו העליונות
 והנשאו ראשיכם שערים שאו" ואומרים

 שבעה נפתחים זמן באותו ".עולם פתחי
 שני .האהבה היכל הראשון היכל :היכלות

 רביעי .הרחמים היכל שלישי .היראה היכל
  .המאירה באספקלריה הנבואה היכל

éáøòã àúåìöá äéîåô çúôà ãëå àøùð ú
àìá÷ì àìåçã ïéîåéá úéçð à÷à àäôãâá 

]àéìéìã àúåìö[àéøåð àãå "àéøåà éø÷úà ì" ì
ñçã àøèñî"àéøåðå ã"äøåáâã àøèñî ìá 

 äéá øîúàã ÷éìã øåð åäéàã)é æ ìàéðã ( øäð
åâå øåðéã ' úéøçùã àúåìöáå]äéøà) [åäéà( úéçð 

ïéôãâ òáøàã éåôãâå éåòåøãá àúåìö àìá÷ìâ 
 äéç ìëì] àãìàëéî[ øåù äçðîã àúåìöáå 

 àìá÷ì úéçð]àúåìö[ éåðø÷á ] àãå éåôãâå
ìàéøáâ[á÷ úéçð úáùáå "âá ä'ã ïäáà ] àìá÷ì

àæø àãå ïåäá äéìéã àãéçé úá[ù úáùã  'á" ú
 ïéàìò ïååéç àðîæ àåääá äéìéã àãéçé

åàéø÷úàãäåäéã àîùá " ïéøîàå ïéçúô ä
)æ ãë íéìäú ( åàùðäå íëéùàø íéøòù åàù

éçúôíìåò å äòáù ïéçúôúî àðîæ àåääá 
 àðééðú äáäàã àìëéä äàîã÷ ìëéä ïéìëéä

                                                           

ש נור דליק "ל ע'א"אל על שם אור וכשמקבל מגבורה נקרא נורי" אורית מקבל מחסד נקרא"שת' פי א
  ).א"ד(

 ).ו"לש(ב "לקמן רנב ע ב
 .ע מקורו" וצ)א אית"ס(בדפוס וילנא נוסף  ג
  ).א"ד(א "ט בדף מ ע"תקונים תקון י ד
 ).א"ד(א ”תקון י קמט ע ה
היכלות אלו הם ' ח כתוב דז"בע). א"ד(א "א ובראשית לא ע"בענין ההיכלות מתחילין בפקודי רמה ע ו
הסריסים המשרתים את פני ' ז' הם עלמא דדכורא ונק' אי'  העליונים שהם מצד הביא דבריאה והנה"דאו

ש "עיי). א"נ(י "גליון כ. ש ואינם נפתחים אלא בשבת שעליהם נתקנו ברכות יוצר של שבת"ע' המלך וכו
ב שם אמר שהם באצילות וכן הוא בשער "י מקץ והנה בפ"ו ובמאמרי רשב"ב ושם פ"בשער כסא הכבוד פ

). ו"לש(דבריאה ' היכלין דנוק' דאצילות והם מתלבשים בז' ד אלא ששם אמר שהם בנוק"ע' ים דף אהיחוד
ואלה שבפקודי דף רמה , ד"א ע”ב וספר היחודים דף ע"כ פ"ח שער כסה"ע' ועי, היכלות אלו הם באצילות

 .'ח שער מו פרק ו"ע' ועי, )ב"ב קטז ע"ה ח"דע(ן דבריאה "הם של זו
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éîçøã àìëéä äàúéìú äàøéã àìëéäà äàòéáø 
àøäðã àéøì÷ôñàã äàåáðã àìëéä  

  ãë/à  
 באספקלריה הנבואה היכל חמישי

 שביעי .הצדק היכל ששי .מאירה שאינה
 ברא "בראשית" נאמר ועליהם .הדין היכל

 הם וכך .שביעי היכל "אלהים" ,ת"שי
 קולות שבעה וכנגדם .למטה היכלות שבעה

 שבהן אזכרות עשרה ושמונה ,'לה הבו של
 עשר בשמונה הוא ברוך הקדוש משוטט
 אלפי יםיתורב אלהים ברכב" ,עולמות

 ,עולמות רבוא עשר שמונה שהם ,"שנאן
 להיכלות יש שערים שומרי וכמה

 תכנס לא תפלה וכל ,תפלות שמקבלים
 לפני שעומד מי ואין ,במשקל דהבמ אלא
 כי יבשו לא" נאמר ועליו ,התפלה שער

 שער שהיא ,"בשער אויבים את ידברו
 ,שכינה וזו ,מצוה היא שתפלה בגלל .המלך

 צריך לא ,הוא ברוך הקדוש זה והתורה
 תורה להעלות וצריך .הפסקה ביניהם
  .ויראה באהבה ומצוה

 àìã àéøì÷ôñàã äàåáðã àìëéä äàùéîç
àøäðãöã àìëéä äàúéúù " àìëéä äàòéáù ÷

éãã"éù àøá úéùàøá øîúà åäééìòå ï" ú
éäìà"äàòéáù àìëéä íáæ ïåðéà éëäå  ' ïéìëéä

åäéì åáäã ïéì÷ äòáù åäééìá÷ìå àúúì"éå ä" ç
 äéáã úåøëæà]èù ïåäáã) [éåù ïåäá(á÷ "éá ä" ç

 ïéîìò)çé çñ íéìäú (éäìà áëøá" íéúåáø í
é ïåðéàã ïàðù éôìà" ç éøåèð äîëå ïéîìò ïååáø

 àúåìö ìëå ïéúåìö ïéìá÷îã ïéìëéäì úéà ïéòøú
ì÷ùîá äãîá àìà ìåòéú àìâ íéà÷ã ïàî úéìå 

 øîúà äéìòå àúåìöã àòøú éî÷)ä æë÷ íù (
 åäéàã øòùá íéáéåà úà åøáãé éë åùåáé àì
 àãå äåöî éäéà àúåìöã ïéâá àëìîã àòøú

á÷ àã àúééøåàå àúðéëù"÷ñôä êéøö àì ä ä
 åîéçøá äåöîå äøåú à÷ìñì êéøöå åäééðéá

åìéçãå:  
 כולן תעשה ולא עשה מצוות שכל
 זה" סוד שבארנו כמו ,ה"יהו משם תלויות

 ,תעשה לא מצוות ה"שס ,ה"י עם "שמי
 .עשה מצוות ח"רמ ,ה"ו עם "זכרי וזה"

בות יח ת"רמ והם ,ח"ורמ ה"שס כאן והרי
 של ויראה ונתנו מאהבה ,שבקריאת שמע

 ישראל בעמו הבוחר קנוית ולכן .'ה אות
 בו שנאמר ,באברהם כלולים והם ,באהבה

  ".אוהבי אברהם זרע"

 ïî ïééìú åäìë äùòú àìå äùòã ïéãå÷ô ìëã
åäé íù"é íò éîù àã àæø àðîé÷åàã äîë ä" ä

ñù" äùòú àì úåöî ä äæåå íò éøëæ"îø ä" ç
ñù àëä àäå äùò úåöî"îøå ä"îø ïåðéàå ç" ç

÷á ïéáéú"å ùä úàã åìéçãå åîéçøî åáéäéúà '
 äáäàá ìàøùé åîòá øçåáä åðé÷ú àã ïéâáå

íäøáàá ïìéìë ïåðéàåã äéá øîúàã ) àî äéòùé
ç (éáäåà íäøáà òøæä:  

 ,א"ה ו"וא א"ה ד"ביו שעולה ישראל
 במחשבה עלה ישראל ,הדבר וסוד

 תמצא ובו ,ה"מ ב"חש ,מחשבה .תובראילה
 שהוא שיעקב ומשום .הקדוש השם את

 האדם את אלהים ויברא" נאמר ,ישראל
   .אדונו בדמות ,"צלמוב

åéá ÷éìñã ìàøùé"ä ã"àå à"ä å" àæøå à
 äáùçîá äìò ìàøùé äìîã>úåàøáäì <

)úàøáì(ùç äáùçî "î á" àîù çëùú äéáå ä
 àøáéå øîúà ìàøùé åäéàã á÷òé ïéâáå àùéã÷

éäìà"äéøàîã àð÷åéãá åîìöá íãàä úà í:  
 ,האמצעי עמוד מצד ומזונות חיים בנים

 עץ והוא ,"ישראל בכורי י"בנ" שהוא
 ולכן .לכל בו ן"שמזו עץ והוא ,ם"החיי

 שנחשבת תפלה שלו המזון הם ישראל

 àúéòöîàã àãåîòã àøèñî éðåæîå ééç éðá
 ìàøùé éøåëá éðá åäéàã)ã úåîùáë ( õò åäéàå 

 àã ïéâáå äéá àìëì ïåæîã àðìéà åäéàå íééçä

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(תיקונים כב . י"רשבשער מאמרי ' עי א
 .'ז ריש תיקון ע"תיקו' עי ב
 ).דרך אמת(עד יפול מצדך אלף ' ואי צלותא כו' ב שורה ו" כאן שייך מה שאמר בדף כג עג
תיבות של שמע ' הו' א כי אברהם במילוי הוא בגי"וי. ש"ח תיבות דק"ח רמז לרמ"רמ' כי אברהם גי' פי ד

 ).א"נ(מ "א. אחד' א ה"ישראל ה
  ).הערת הזוהר(עיין בסוף הספר מה שחסר כאן  ה
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 ואם בנים לי הבה" נאמר ובגלות .לקרבן
 של קרבן היא ושכינה ".אנכי מתה אין

 .וגוף ושמאל בימין ממנו ,הוא ברוך הקדוש
 עשר כל עמה להכליל צריך אליו וכשעולה
 ,מעשר פחות קדושה שאין ,הספירות

 רוצה אדם כשבן ולכן .שתווקד שהוא
 נחשאם ה ,להעלות תפלה בכל תנועתו

 לו לעשות צריך לתפלה לקטרג רוצה
 הולך שופר מקף זרקא ,הדבר וסוד ,מקלע

  .סגולתא

 àáéùçã àúåìö äéìéã àðåæî ìàøùé ïåðéà
 øîúà àúåìâáå àðáø÷ì)à ì úéùàøá ( éì äáä

 àðáø÷ éäéà àúðéëùå éëðà äúî ïéà íàå íéðá
á÷ã"äààìàîùå àðéîéá äéðî á ãëå àôåâå 

 øùò ìë äéîò àììëàì êéøö äéáâì à÷ìñ
î úåçô äùåã÷ úéìã ïøéôñ éäéàã äøùò

 à÷ìñì éòá ùð øá ãë àã ïéâáå äéìéã äùåã÷
 àâøè÷ì éòá àéåéç éà ïéòåðú ìëá äéúåìö

àèøé÷ äéì ãáòîì êéøö àúåìöìâ äìîã àæøå 
àúìåâñ êìåä øôåù ó÷î à÷øæã:  

 ,מעוִש עליונים ,ואמר שמעון רבי פתח
 הישיבה יבעל אלה ,התכנסו תחתונים
 ,ךעלי בשבועה ,אליהו .ושלמטה שלמעלה

 הגדול מלחמה שהרי ,לכאן ורד רשות קח
 וכל אתה לכאן רד ,נהוהממ חנוך .נההזדמ
 לכבודי שלא ,ידך שתחת הישיבה בעלי

 כמקדם פתח .השכינה לכבוד אלא עשיתי
 תפלה להעלות בבואך ודאי ,זרקא ,ואמר

 הקלע אבן שאותה כמו ,ידוע מקום לאותו
 להעלות צריך כך ,ידוע למקום שנזרקה

 כללתנ אבן ,כתר באותו פלהבת מחשבתו
 ,בשם זוקף הזוקף כל בה שנאמר ,טרתוומע

 מקום ובאותו .לשם להעלותה שצריך
 על כרוך נחש אפילו ,לבעלה אותה שמעלה

 בו שנאמר גב על אף .יפסיק לא עקבו
 'י שהיא האבן אותה ".עקב תשופנו ואתה"

 אבן עהור משם" בה שנאמר ,יעקב של
 ההעלותל וצריך .יפסיק לא ,"ישראל

 נאמר אותה וכשמוריד .סוף אין עד )אותה(
ה  שצריך להוריד,ל הכורע כורע בברוךכ בו
 )אותה( יפסיק ולא .תכלית אין עד )אותה(

  .למטה ולא למעלה לא ממנו

ïéàìò øîàå ïåòîù éáø çúôä ïéàúú åòîù 
 àúáéúî éøàî ïéìà åùðëúà>ìã< àúúå àìéò

ã àëä úéçðå åùø ìåè êìò äàîåàá åäéìà àä
åðç ïîãæà äàéâñ àáø÷"çð àðîî êé àëä ú

 àìã êãé úåçúã àúáéúî éøàî ìëå úðà
 àúðéëùã àø÷éì àìà àðãéáò éìéã àø÷éì
 êúéîá éàãå à÷øæ øîàå ïéîã÷ìîë çúô
 àéääã äîë òéãé øúà àåääì àúåìö à÷ìñì
 êéøö éëä òéãé øúàì ú÷éøãæàã àèøé÷ã àðáà
ïáà àâú àéääá äéúåìöá äéúáùçî à÷ìñì 
 ó÷åæ ó÷åæä ìë äá øîúàã úøèåòîå úììëåî
 øúà àåääáå ïîú äì à÷ìñì êéøöã íùá
 åá÷ò ìò êåøë ùçð åìéôà äìòá éáâì äì ÷éìñã

òà ÷éñôé àì" äéá øîúàã â)åè â úéùàøá (
é éäéàã ïáà àéää á÷ò åðôåùú äúàå ' á÷òéã

 äá øîúàã)ãë èî íù ( ìàøùé ïáà äòåø íùî
à÷ìñì êéøöå ÷éñôé àìåãò óåñ ïéà æ úéçð ãëå 

 êéøöã êåøáá òøåë òøåëä ìë äéá øîúà äì
àúçðìç÷éñôé àìå úéìëú ïéà ãò èäéðî à àì 

àúúì àìå àìéòì:  

                                                                                                                                                                                     

 ).נ"ש) (מ"א(ל "כצ'  מיניה כוה אתהני"ושכינתא איהי קרבנא דקב א
  ".דמקבל לה בימינא ובשמאלא"א ובמקומו איתא "נמחק בהגהות הגר" מניה בימינא ושמאלא" ב
לעשות לו קלע לזרוק אחר הנחש הקדמוני שלא יקטרג עליו מנחת יהודה דף נב ופרדס בשער  ג

  ).א"ד(ז "ב ותקון יט וכא דף נ"הטעמים ריש תקון מ ודף מ ע
דהיינו שהוא פונה כלפי מעלה היפך הסגול שפונה [שמפרש דהוא אור חוזר ' א פרק ו"טנתח "ע' עי ד

שהרי קטנות אינה פועלת מעצמה [והם כלל הגדלות , ס העיקריים"שהמה הי, והוא בסוד רוח, ]כלפי מטה
וכל השפעה שאנו משפיעים כלפי , ועיקר המעלה של גדלות הוא הכח העצמי להשפיע. ורק מקבלת, כלום

 ).ב"א פ ע"ביאורים ח] (בכך שמעלים תיקונים למעלה, מעלה היא בסוד אור חוזר
  ).א"הגהות הגר(ב "ז תיקון יג דף כה ע"תיקו' עי ה
 .ע מקורו" וצ)א לה"נ(בדפוס וילנא נוסף  ו
 ).ו"לש(ב "ג רנו ע"ח ז
 .ע מקורו" וצ)א לה"נ(וסף בדפוס וילנא נ ח
 .ע מקורו" וצ)א לה"נ(בדפוס וילנא נוסף  ט



 øäæúéùàøá 

125 

 בששה בצדיק 'ו הוא בעלה לפעמים
 בשתי אליה יורד שוקים שתי של פרקים
 בשתי 'ו הוא בעלה לפעמים .שוקים

 בשתי אליו שעולה פרקים ששה ,)זרועות(
 בן ,ואמא אבא בן הוא מיםלפע .זרועות

 )וכאשר למעלה לה( להעלות צריך ,ה"י
 היא לפעמים ,שם וכשעולה .'לה למעלה
 צריך ,א זה כצורה 'י 'י ובין 'ו בהפוך

 מאסו אבן" בה שנאמר אליו להעלותה
 עולה וכשהיא ".פנה לראש היתה הבונים
 ,עולה היא הראשים כל בראש ,למעלה
  אומרים המלאכים ובגללה

ïéðîæìå äìòá åäéà  ' ïé÷øô úéùá ÷éãöá
 äáâì úéçð ïé÷åù ïéøúã>ïéøúá <)ïéøúå( ïé÷åù 

ðîæìàå äìòá åäéà  '>ïéøúáá ïé÷øô úéù 
äéáâì ú÷éìñã< ïá åäéà ïéðîæì ïéòåøã ïéøúá 

é ïá àîàå àáà" à÷ìñì êéøö ä> àìéòì äì
ãëå<äì àìéòì  ' åäéà ïéðîæì ïîú ú÷ìñ ãëå

å àëåôäá 'é ïéá 'é'âååâë  à÷ìñì êéøö à àã àð
 äá øîúàã éáâì)áë çé÷ íéìäú ( åñàî ïáà

 ú÷éìñ éäéà ãëå äðô ùàøì äúéä íéðåáä
ïéùéø ìëã àùéøá àìéòìã äðéâáå à÷ìñ 

ïéøîà àéëàìî  
   ãë/á  
 כצורה 'לא וכשעולה .כבודו מקום ה"אי

 על עטרה 'א של בראש כתר היא ,א וז
 למטה נקודה וכשיורדת . כתרראשו

 ).קמץ( כצורה זו בה יורדת ,ומתעטרת
 ,הטעמים בסוד כתר נקראת וכשעולה

 עמה חדיוכשמתי . נקודהנקראת וכשיורדת
 שהוא ,תכלולה ממנו אות בריה ,'ז היא

 בנין היא זו שאבן ובודאי .הכל של שביעי
 יהיה וצדק שלמה אבן" ולכן ,העולמות כל
 של וספירה ,ספירה כל בין מדה היא ,"לך
 ,לעשר עולה בה ,)ירהספ וכל( ספירה כל

 נעשית )בה' ו (ובה ,שלה עוריהששהוא 
 ספירה כל בין רךוא אמות עשר אמה

 רךוא אמות עשר" ,הדבר וסוד .וספירה
 פרק בין 'י היא ,מאה הכל ובין ,"הקרש
 של )בעל( למדה עולה פעמים עשר ,ופרק
  .אמה מאה

éà"àì ú÷éìñ ãëå åãåáë íå÷î ä ' àã àðååâë
àùéøá àâú éäéà ààã  'úë äéùéø ìò äøèò"øä 

]àúçð ãëå) [øáå( úøèòúàå àúúì äãå÷ð 
àã àðååâë äéá úúéçð >éø÷úà ú÷éìñ ãëå <

)éø÷úàå( úúéçð ãëå éîòèã àæøá àâú 
ãå÷ð úàéø÷úààåæ éäéà äîò ãçéúî ãëå  '

 àìëã äàòéáù éäéàã úéøá úåà äéðî àìéìë
ïéîìò ìëã àééðá àéä àðáà éàä éàãåáåæ ïéâáå 

 àã)ãåè äë íéøá ( êì äéäé ÷ãöå äîìù ïáà
äøéôñ ìëã äøéôñå äøéôñ ìë ïéá äãî éäéàç 

>äáå äìéã øåòéù øùòì ú÷éìñè úãéáòúà 
äøéôñå äøéôñ ìë ïéá êøåà úåîà øùò äîà< 

 àìë ïéáå ùø÷ä êøåà úåîà øùò äìîã àæøå
é åäéà äàî ' à÷ìñ ïéðîæ øùò ÷øôå ÷øô ïéá

 äãîì)éøàî (äîà äàîã:  

                                                                                                                                                                                     

ובמקומו איתא , א"נמחק בהגהות הגר" מניה) א לה"נ(עד אין תכלית ולא יפסיק ) א לה"נ(לנחתא " א
  ".'לסלקא לה עד אין סוף ועד אין תכלית ולא יפסיק לה מיניה וכו"

 .ע מקורו" וצ)א דרועין"נ(בדפוס וילנא נוסף  ב
  ). א"ד(' א תקונים ריש תקון י"תרומה קנח ע ג
ית לנבראים היותה ראש' ב, הוא היותה בסוף כל האצילות וכלל כולם' א: 'בחי' יש במלכות ב ד

א נג "כללים ח(א "הראשונה יכולה היא לעלות למעלה להיות שוה עם הז' מכח הבחי. ומשתתפת עמהם
א עח "כללים ח(י עליית המלכות יש בה אפשרות לעלות לכתר "ו ע"א ספ"ג וטנת"שבירה ספ' ועי). ג"ע
ולכן , א"ג כח ע"הר חזו' עי. היא באחדותה לעולם עד למעלה למעלה, בפנימיותה שנעלם בה עתה). ב"ע

וכאשר יושלם תיקונהא אזי היא , א"ב ותרומה קנח ע"מ פנחס רנו ע"רע' עי. ס"היא עולה עד מלכות דא
ב עב "כללים ח(ב "ז קמח ע"תיקו' וכן עי, )ב"ב נ ע"כללים ח(ם ”בעצמה תהיה נתקנת להתייחד במלכות דא

 ).ד"ע
 ).ב"ב נ ע"כללים ח(בהערה הקודמת לעניין הקשר שבין מלכות לכתר ' עי ה
 .א"הערה בסוף כד ע' עי ו
  ).א"ד(ב "מנחת יהודה דף סד ע' א ותקון יט גם תמצא שם סוד שיעור קומה ועי"תקונים תקון יח דף ע ז

 .ע מקורו"וצ, "בה) א וכל ספירה"נ("בדפוס וילנא נוסף  ח
 .ע מקורו, וצ)בה' א ו"נ(בדפוס וילנא נוסף  ט
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 ו"והם י ,עולם נקראת ומדה מדה כל
 עוריוש .שלה מדה 'י ,שקל 'ו ,ומדהשיעור 
 אמות וחמש רךוא אמות חמש המדה

 ,רקיע כל של שיעור כנגד והם .חבור
 מאות וחמש רכווא מאות חמש שמהלך

 קומה שיעור לך הרי .'ה' ה והם ,רחבו
 רקיע הוא 'ו שאות ,ה"יהו באותיות
 קראונ אלה 'ה שלו רקיעים חמשה .השמים

 שכלולים רקיעים חמשה 'ה ,שמים 'ה
 והם ,השמים שמי עליונים חמשה ,בשמים

 'י ,להם ששי רקיע 'ו .חמש עם חמש ,ה"ה
 וכן .ד"י ועולים בשבעה שבעה ,שביעי להם

 כמו שבעה גבי על שבעה ,הארצות הם
 'י .עינים בשתי רמוזים וכולם ,בצלים גלדי

 מי וכל ,ךואר עולם 'ו ,קטן עולם נקרא
 צריך ,ךואר לעולם לותישא לולשא רוצהש

 ,קצר בעולם ששואל מי וכל .בו להאריך
   .לקצר צריך

é ïåðéàå íìåò éø÷úà äãîå äãî ìë" øåòéù å
å äãîå 'é ì÷ù ' ùîç äãîã àøåòùå äéìéã äãî

 ìá÷ì ïåðéàå áçø úåîà ùîçå êøà úåîà
ú êìäîã òé÷ø ìëã àøåòù"úå äéëøåà ÷" ÷

ä ïåðéàå äééúåô"éøä ä ïååúàá äîå÷ øåòù êì 
åäé"äå úàã  ' ïéòé÷ø ùîç íéîùä òé÷ø åäéà

ä äéìéã 'ä åàéø÷úà ïéìà 'ä íéîù ' ùîç
 íéîùä éîù ïéàìò ùîç íéîùá ïìéìëã ïéòé÷ø

ä ïåðéàå"å ùîçá ùîç ä 'é ïåì äàúéúù òé÷ø '
 ïåì äàòéáùé 'é ïé÷ìñå äòáùá äòáù" éëäå ã

äòáù éáâ ìò äòáù ïéòøà ïåðéààéãìâë  
íéìöááé ïéðééò ïéøúá ïæéîø åäìëå  ' íìåò éø÷úà
å ïè÷ ' ìàùîì éòáã ïàî ìëå êéøà íìåò

 ìëå äéá àëøàì êéøö êéøà íìåò éáâì ïéúìàù
àøö÷ì êéøö øö÷ íìåòá ìéàùã ïàî  

 אין לקצר שאמרו במקום ,בארו זה ועל
 אל" לותיבתפ לקצר .להאריך רשאי אדם

יך להאר' נקודה של יב ,"לה נא רפא נא
 כראשנה 'ה לפני ואתנפל" ולהתנפל
 'י 'ם' מ הכל ".לילה וארבעים יום ארבעים
 דם מצד החס" נעשית מיבאמצענקודה 

 ועולה ,הקדוש ובשם בתפלה להאריך צריך
 שהוא זו בתנועה להאריך. ברביע ה"יהו
 בינוני ,השברים מצד לקצר ,התקיעה סוד
 בתרועה ,באריכות ולא בקצור לא
 ,ששניהם שלשלת היאש האמצעי @עמודב

 ,עולה שהוא רביע כנגד ,שקל הקודש
 להעלות צריך זה ,שבא כנגד שברים .לםוח

 אותם ולכן ,אותו להוריד צריך וזה ,קול
 לא וקול תחתונה שכינה בחשאי שברים
 ".ישמע לא וקולה" שנאמר כמו ,ישמע

 כמו ויש ,בשניהם אחוז שלשלת זו תרועה
 תדנקו והיא , תיבהבו המאריך הרקיע
 כמותה שאין נקודה אין ,לםוח כמו חיריק

 זקף אל שבא ,סגולתא אל סגול ,בטעמים
 אצל נקודות להם תמצא כולם ,גדול

 פתח .טמירים סודות שיודע למי הטעמים
 .סגולתא הולך שופר מקף זרקא ,ואמר

 סגול נקודת ,מלך 'ה ימין נקודת פתח(

äåî÷åà àã ìòåâ ïéà øö÷ì åøîàù íå÷îá 
ïéúåìöá øö÷ì êéøàäì éàùø íãàã)  áé øáãîá

âé (éã äãå÷ðá äì àð àôø àð ìà ' êéøàäì
 ìôðúäìå)ç è íéøáã (åäé éðôì ìôðúàå" ä

î äðåùàøë 'îå íåé 'î àìë äìéì"íé  'äãå÷ð 
éî ãéáòúà òöîàá" êéøö ãñçã àøèñî í

åäé ÷éìñå àùéã÷ àîùáå àúåìöá àëøàì" ä
 äòé÷úã àæø åäéàã àã äòåðúá àëøàì òéáøá
 àìå åøéö÷á àì éðåðéá íéøáùã àøèñî øö÷ì

 äòåøúá åëéøàáá éäéàã àúéòöîàã àãåîò
 òéáø ìéá÷ì ùã÷ä ì÷ù åäééåøúã úìùìù

 àã àáù ìéá÷ì íéøáù íìåç åäéà ÷éìñã àòá
 ïåðéà àã ïéâáå äì àúçðì àòá àãå àì÷ à÷ìñì
 àì àì÷å äàúú àúðéëù éàùçá íéøáù

 øîà úàã äîë òîúùé)âé à à ìàåîù ( äìå÷å
 úìùìù àã äòåøú òîùé àì> åäééåøúá ãéçà

 éäéàå äáéú äéá êéøàîä òé÷øã àðååâë úéàå
÷éøéç äãå÷ðä úéìã äãå÷ð úéì íìçã àðååâë 

åâñ éîòèá äìéã àðååâë àáù àúìåâñ éáâì ì
 éîòè éáâì éãå÷ð ïåì çëùú åäìë ìåãâ ó÷æ éáâì

ïéøéîè ïéæø òãéã ïàîì< ó÷î à÷øæ øîàå çúô 

                                                           

 .ו"ד מט"י פ"א וכן ס"לקמן לט ע' עי א
 ).'י פרק ב"ח שער עגו"ע(והוא צורת ספירות העיגולים  ב
 ). א"ד(ב "ב ויג ע"ב ע"מנחת יהודה קס ג
 ).א"ד(א "תקונים דף ע ד
 .ב"ז ח ע"תיקו' ל ִחיֵרק עי"נדצ ה
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 .למטה ימלוך 'ה באמצע .מלך 'ה שמאל
 'ה ,עליון עולם זה מלך 'ה ,אמר אחא רבי
  ).הברית ארון זה ימלוך 'ה ,תפארת זה מלך

àúìåâñ êìåä øôåùà) åäé ïéîé úãå÷ð çúô" ä
åäé àìàîù ìåâñ úãå÷ð êìî" êìî ä

åäé àúéòöîàá" øîà àçà éáø àúúì êåìîé ä
åäé"åäé äàìò àîìò àã êìî ä" àã êìî ä

äé úøàôúå"úéøáä ïåøà àã êåìîé ä(áâ:  
 ת"ר( "הארץ'ו שמים'ה ולדות'ת אלה"
 שכתוב מקום כל ,פרשוה הרי ,)ו"תה

 תולדות ואלה ,הראשונים את פסל "אלה"
 והארץ" ,השני בפסוק שנרמזו תהו של

 שהקדוש ,שנתבאר הם ואלה ".תהו היתה
 ולכן ,ומחריבן עולמות בורא הוא ברוך

 בורא איך ,ובוהה תוהה היתה הארץ
 יפה ,להחריבם עולמות הוא ברוך הקדוש

 יש כאן ודאי אלא .אותם לברוא שלא היה
 הוא ברוך שהקדוש ',ומחריבן' זה מה .סוד
 אלא ,עוד ולא .ידיו מעשי את ישמיד לא
 כעשן שמים כי" בהם שנאמר השמים זה

 עושה הוא ברוך הקדוש כן אם ."' וגונמלחו
 שהקדוש ,הוא כך הדבר סוד אלא .ומכה
 אותו וברא העולם את ברא הוא ברוך

 בה שנאמר בראשית ,שבארוה כמו ,בתורה
 ברא" הזו ובראשית ".דרכו ראשית קנני 'ה"

 אותם סמך והוא ,"הארץ ואת השמים את
 ,בבראשית בו כתובה שברית בגלל ,בה

 ,"' וגוולילה יומם בריתי לא אם" בה ונאמר
 'לה שמים השמים" בהם שנאמר הם ואלו

 משבע כלולה היא החיים ארץו ."'וגו
 אתהלך" המלך דוד אמר שעליהם ,ארצות

 ברא כך אחר ו".החיים בארצות 'ה לפני
  שמים וארץ

ú äìà'ä úåãìå'å íéîù' õøàä)á úéùàøá 
ã(ãàä ä úà ìñô äìà áéúëã øúà ìë äåî÷åà 

íéðåùàøäå àø÷á åæéîøúàã åäúã ïéãìåú ïéìàå 
ã ïåðéà ïéìàå åäú äúéä õøàäå àðééðú øîúà

á÷ã" äåä àòøà àã ïéâáå ïáéøçîå ïéîìò àøá ä
á÷ àøá êéà ääåáå ääåú" ïåì àáøçì ïéîìò ä

 àëéà àëä éàãå àìà ïåì éøáì àìã äåä øéôù
á÷ã ïáéøçîå åäéà éàî àæø" éãáåò éöùé àì ä

 åäá øîúà àéîù àã àìà ãåò àìå éåãé) äéòùé
å àð (åâå åçìîð ïùòë íéîù éë 'á÷ ïë íà" ä

å ãéáòá÷ã àåä ïéãë äìîã àæø àìà éçî" ä
 äåî÷åàã äîë àúééøåàá äééøáå àîìò àøá

 øîúàã úéùàøá]äá) [äéá() áë ç éìùî (åäé" ä
 àéîù úé àøá úéùàø éàäáå åëøã úéùàø éðð÷
 úéøáã ïéâá äéá ïåì êéîñ éäéàå àòøà úéå

 äéá áéúë>á<áøéùà"úæ äéá øîúàå ) âì äéîøé
äë (ìéìå íîåé éúéøá àì íàåâå ä ' ïåðéà ïéìàå

 ïåäá øîúàã)åé åè÷ íéìäú ( íéîù íéîùä
åäéì"åâå ä ' òáùî àìéìë íééçä õøà éäéàå

 àëìî ãåã øîà åäééìòã ïéòøà)è åé÷ íù (
åäé éðôì êìäúà" àéîù àøáå íééçä úåöøàá ä

àòøàå  
  äë/à  

 ת"ברי שהוא יסוד שם ואין ,תהוה על
 הוא ברוך הקדוש רצה לכן ,אותם שסומך

 ,ם"עכו עובדיאומות העולם ל תורה תתל
 ,לקבלה רצו ולא ,ממש מילה ברית שהוא

  .ויבשה חרבה הארץ ונשארה

äú ìò äéøúá" åäéàã àãåñé ïîú úéìå å
éøá"á÷ àã ïéâá ïåì êéîñã ú" ïúîì àòá ä

åëòò àîìòã ïéîåàì àúééøåà" úéøá åäéàã í
äìéîç àìá÷ì åòá àìå ùîî ]úøàúùàå äéì [

)øàúùà äì(øà  äùáéå äáøç àò  

                                                                                                                                                                                     

  ).וכן דרך אמת, א"נ(ב "הרש. א"ד ע"שייך לקמן דף ל א
 .א"דרך אמת איתא שזה נדפס בדף לד ע' עי ב
  ).הערת הזוהר(בסוף הספר מה שחסר כאן ' עי ג
 .ע מקורו" וצ)ו"ת תה"ר(בדפוס וילנא נוסף  ד
 ).א"ד(מנחת יהודה דף צ  ה
  ). א"ד(הקליפות  ו
ל סמוף והשעין לארץ עליונה שהיא "ור. ל"כצ' ואיהו סמיך לון ביה בברית התורה בגין דברית כו ז

 ).נ"ש) (מ"א( סמוך ביסוד שהוא ברית מלכות
 .א"נמחק בהגהות הגר ח
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 מתחת המים יקוו"מה שכתב  וזהו
 ".היבשה ותראה אחד מקום אל השמים

 "אחד מקום אל" .התורה זו "המים יקוו"
 תלויות שנשמותיהם משום ,ישראל אלו

 'ה כבוד ברוך" בו שנאמר מקום מאותו
 .תחתונה שכינה "'ה כבוד" ".ממקומו

 וכיון שאותם .עליונה שכינה "ממקומו"
 בודאי עליהם שורה ,משם ות באנשמות

 וזהו ,"עמו 'ה חלק כי" בהם ונאמר ,ה"יהו
  ".אחד מקום אל המים יקוו"

 åäéà àãå)è à úéùàøá ( úçúî íéîä åå÷é
 íéîä åå÷é äùáéä äàøúå ãçà íå÷î ìà íéîùä

àúééøåà àãà ïéâá ìàøùé ïéìà ãçà íå÷î ìà 
øúà àåääî ïééìú åäééúîùðãá äéá øîúàã 

)áé â ìà÷æçé( åäé ãåáë êåøá" ãåáë åîå÷îî ä
åäé"åîå÷îî äàúú àúðéëù äâ äàìò àúðéëù 

 éàãå åäééìò àéøù ïîúî åäééúîùð ïåðéàã ïåéëå
åäé" ïåäá øîúàå ä)è áì íéøáã (åäé ÷ìç éë" ä

ãçà íå÷î ìà íéîä åå÷é åäéà àãå åîò:  

אומות ו .העולם ישוב היא והתורה
 קבלו שלא ,ם"עכו עובדי שהםהעולם 

 וזהו ,ויבשים חרבים נשארו ,האות
 .ומחריבן עולמות בורא הוא ברוך שהקדוש

 לא ,התורה מצוות שומרים שלא אלה
 בני שחושבים כמו מעשיו הוא שישמיד

 בהם שנאמר בניו את ישמידש ולמה ,אדם
 יריםישמתג ואותם .בראם 'בה ,"בהבראם"
 של קטנה 'ה נפלה בגללם ,אומות העולםמ

 שהוא ,'ה הואש החמישי באלף ,אברהם
 בבית ויבש ראשון בבית חרב ,ויבש חרב
 גרים להכניס שרצה משום ,ומשה .שני

 מאלה שהיו וחשב ,השכינה כנפי תחת
 של 'ה אות בהם ונתן ,'בה שנבראו
 לך" שנאמר כמו ,ירידה לו גרמו ,אברהם

 את קבלו שלא משום ,"עמך שחת כי רד
 ,'ה של ובאהבה ד"יו של ביראה ,'ה האות

 ירדה 'ו ואות .'ו שהוא מדרגתו דיר הוא

 àîìòã ïéîåàå àîìòã àáåùé éäéà àúééøåàå
åëòò"áøç åøàúùà äì åìéá÷ àìã íàùáéå àã 

á÷ã åäéà àãå" àìã ïéìà ïáéøçîå ïéîìò àøá ä
 àì àúééøåà éãå÷ô éøèð>éöùéã <)éðñã( åäéà 

 ïåì éöùé äîìå àùð éðá ïéáùçã äîë éåãáåò
øîúàã éåðáìääá íàøáäá ïåäá  'íàøáåïéìàå  

 úìôð åäééðéâá àîìòã ïéîåàî ïéøééâúîã ïåðéà
ä'æä àåäã äàùéîç óìàá íäøáàã àøéòæ  '

 úéáá ùáéå ïåùàø úéáá áøç ùáéå áøç åäéàã
 éåôãâ úåçú ïéøåéâ àìòàì àòáã ïéâá äùîå éðù
äá åàéøáúàã ïéìàî ååäã áéùçå àúðéëùã '

ä úà ïåäá áäå ' àîë äãéøé äéì åîøâ íäøáàã
 øîà úàã)úåîùæ áì  ( êîò úçù éë ãø êì

ä úàì åìéá÷ àìã ïéâá 'åéã åìéçãá" åîéçøáå ã
äã 'å åäéàã äéâøãî åäéà úéçð 'å úàå ' úúçð

                                                           

א "ו ה"א וא"ד ה"ת יו"ו דל"ת ו"ף בי"ף כ"ו כ"ש ו"ת רי"ה ממקומו במלואותיו כזה בי"ברוך כבוד יהו א
ב "ו עם י"אחד בשכמל' א ה"ממש שמע ישראל ה' ג אתוון הם בגי"ו אלו ומ"ם ו"ו מ"ף ו"ם קו"ם מ"מ

בחילופי ' כ א"ו הוא ג"וגם ועד שבסוף בשכמל.  של שמעתיבות וזהו הרמז של מקום אחד שרומז על אחד
ת "ף בי"כי גם אברהם במילואו כזה אל' ס דסיים באברהם בהבראם וכו"וז. אתוון כדאיתא בזוהר תרומה

ב שהוא היחוד הגמור מכל קומה "רל' ועוד ממקומו בגי. א ממש"א ה"שמע ישראל ה' ם בגי"א מ"ש ה"רי
ה וישראל אחוזים בכל מקומות "ן הנועדים כל מלואו שם הוי"ה ב"מג "ב ס"שלימה כי נרמזת והם ע

ל נמי אל "ע ולזה נ"ב לאבי"אותיות השם שמסתעף משם עסמ' עולמות הבנוים מד' קדושים הללו של ד
 ).א"נ(מ "א. אלו ישראל' מקום א

 ).ד" עש יב"הקדו(ב "זוהר אחרי מות סב ע' ועי. כלומר מהקו האמצעי המבריח מן הקצה אל הקצה ב
 ).א"ד(א נודד ממקומו דאיהו עלמא דאתי ”ח ע"מ תצא רע"א ובר”ויקהל רז ע ג
 .ע מקורו"וצ, ין ויבשיןחרבבדפוס וילנא איתא  ד
ל לאותם רשעים "ר. 'ל למה לא ישצי לון וכו"ל דטעות יש כאן וצ"נ. 'ולמה ישצי לון לבנוי דאתמר כו ה

 ).נ"ש) (מ"א(ל "ל בשביל בנים גרים הבאים מהם וק"ומשני בגין בנין ר. שמחייבים העולם
, א"נמחק בהגהות הגר" בראם' דחשבין בני נשא ולמה ישצי לון לבנוי דאתמר בהון בהבראם בה" ו

 ".בראם' נ בהבראם בה"דחשבן ב"ובמקומו איתא 
קאי על העטרת ). מינין דאינון עמלקים גבורים רפאים נפילים ענקים' אבל אינון דמתגיירין מה('  גיז

יהל אור ' ועי, ה למהוי ליה"ג ד"ז עד ע"א על תיקו"בהגר' עי). א"ד(ב "שמות ט ע. א אחרונה שבשם"סוד ה
' יעי הזה הכל בסטל והוא גלות הרב"הרביעית הוא תהום הנ] גלות[, ל"כב ז' ש נתיב הקלי"פת' ועי, כאן
  .זעירא דאברהם' ר שמשה הוא בגלותא דשם נפלת ה"דע
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 הוא שעתיד ,ביניהם יאבד שלא כדי עמו
 בין בגלות ביניהם להתערב הגלגול בסוד
 אלה מצד נשמותיהם שהם ,רב ערב

 ."' וגונמלחו כעשן שמים כי" בהם שנאמר
 ,עליהם רחמים בקש לאנח ש אותם ואלה

 שהיו בגלל ,"הארץ מן וימחו" בהם ונאמר
 זכר את מחהת" בהם שנאמר מאלה
 'ה והפיל ,מהם נשמר לא ומשה ".עמלק

 ישראל לארץ יכנס לא הוא ולכן ,ביניהם
 הוא ירד ולכן ,למקומה 'ה שתשוב עד

 יקים 'ו ,נפלה 'ה ולכן ,'ו בו וירד מדרגתו
 'ה ,קטנה א"שה ומשום .משה של 'ו ,אותה

 הוא נעזר, "הבראם" של שהיא ,אברהם של
 ."' וגומשה לימין מוליך" בו ונאמר ,בגללה
 והביא ,'ו של בכח משם אותה והוציא
 ונשלמה ה"י עליו שרתה מיד .עמו אותה

 יה כס על יד כי" )שנאמר( ,השבועה
 זה ,"רוד רומד" זה מה ."' וגו'לה מלחמה

 והרי ".בא ודור הלך דור" בו שנאמר משה
 וזה ,רבוא מששים פחות דור שאין פרשוה

 ששים ילדה אחת שאשה בו שנאמר משה
  .אחת בכרס בואר

 àìã]ãéáàúé) [àãéáàú(åäééðéá à åäéà ãéúòã 
 ïéá àúåìâá åäééðéá àáøòúàì àìåâìâã àæøá

áø áøòá ïéìàã àøèñî åäééúîùð ïåðéàã 
 ïåäá øîúàã)ð äéòùéå à ( ïùòë íéîù éë

åâå åçìîð 'éîçø çð àòá àìã ïåðéà ïéìàåâ 
 ïåäá øîúàå åäééìò)âë æ úéùàøá ( ïî åçîéå

 ïåäá øîúàã ïéìàî ååäã ïéâá õøàä) äë íéøáã
èé ( øîúñà àì äùîå ÷ìîò øëæ úà äçîú

ä ìéôàå åäééðî ' ìåòé àì åäéà àã ïéâáå åäééðéá
ä áåúéã ãò ìàøùéã àòøàì 'âáå äøúàì àã ïé

å äéá úéçðå äéâøãî åäéà úçð 'ä àã ïéâáå '
å úìôð 'å äì íé÷åé 'äã ïéâáå äùîã"ä àøéòæ à '

æúà íàøáäã éäéàã íäøáàãò äðéâá åäéà ø
å äéá øîúà)áé âñ äéòùé (åâå äùî ïéîéì êéìåî '

åã àìéçá ïîúî äì ÷éôàå ' äéîò äì éúééàå ãéî
é äéìò àéøù"äàîåà íéìúùàå äã >) æé úåîùåé (

åäéì äîçìî äé ñë ìò ãé éë"åâå ä ' øã øãî éàî
äùî àã< äéá øîúàã )ã à úìä÷ ( êìåä øåã

äåî÷åà àäå àá øåãåä íéùùî úåçô øåã úéìã 
 àãç àúúðàã äéá øîúàã äùî àãå àåáø

ãçà ñøëá àåáø íéùù äãìéå:  
סימן  (והם ,רב בערב הם מינים וחמשה

 פאים'ר נקים'ע בורים'ג פילים'נ )ע"ע ר"נג
 .ממקומה קטנה 'ה נפלה ובגללם ,מלקים'ע

 ם"ע תקח .עמלק של מצד היו ובלק בלעם
 שם כי" ,בבל ישאר ,בלק מן ק"ל ,בלעם מן

 אותם ואלה ".הארץ כל שפת 'ה בלל
 את וימח" בהם שנאמר מאותם שנשארו

 בגלות מהם שנשארו ומאלה ,"היקום כל
 והם ,רב בקיום ראשים הם ,רביעית

 ועליהם ,חמס כלי ראליש על מעמידים
 ,"מפניהם חמס הארץ מלאה כי" נאמר
  .עמלקים אותם אלה

ïåðéàå áø áøòá ïåðéà ïéðéî ùîçåæ >ð' íéìéô
â'ò íéøåá'ø íé÷ð'ò íéàô'íé÷ìî <] íé÷ìîò

íéøåáâ íéàôø íéìéôð[ ,) íéàôø íéøåáâ íé÷ìîò
íé÷ðò íéìéôð(ä äìôð åäééðéâáå  ' àøéòæ

òã àøèñî ÷ìáå íòìá àäøúàî ìåè ååä ÷ìî
ò" íòìá ïî í]÷ì) [÷á( øàúùà ÷ìá ïî ]ìáá [
)ììá() è àé úéùàøá (åäé ììá íù éë" úôù ä

 øîúàã ïéìàî åøàúùàã ïåðéà ïéìàå õøàä ìë
 ïåäá)âë æ íù ( ïéìàîå íå÷éä ìë úà çîéå

 ïéùéø ïåðéà äàòéáø àúåìâá ïåäðî åøàúùàã
 ñîç éìë ìàøùé ìò ïéîéé÷ ïåðéàå éâñ àîåé÷á

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א כי קרן עור פניו "א ועל פי מגיד רמז לדבר וירם קרן משיחו כד”ב ופנחס ריז ע”כח ע א
ד "ש כג ע"הקדו' ועי). ב קכט עב"ה ח"דע(קבלת הערב רב גרמה לכל הגליות והצרות עד ביאת המשיח  ב

) ג"צז ע(' ז תיקון נ"א על תיקו"בהגר' ועי. מקומות בזוהר המדברים על זה העניןשמביא רשימה של 
 .ב"כי תצא רעז ע' ועי. בארוכה

  ).נ"ש(ק "משמע כאן דשפיר עביד נח דלא בעא רחמי ובמדרש רבה איפכא קאמר דעדיף משה מנח ודו ג
 .ע מקורו" וצ)דאתמר(בדפוס וילנא נוסף  ד
 ).א"ד(תקונים סוף תקון סט וריש תקון ע  ה
  ).הערת הזוהר( קנט במדבר, )א"ד(ומה ' תקון נ ו
 .ב"ז צז ע"תיקו' עי. ע"ע ר"נג' סי: הגהות דפוס קושטא ז
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 íäéðôî ñîç)å(íé÷ìîò ïåðéà ïéìà:  
 בני ויראו" נאמר עליהם ,נפיליםה

 ,"הנה בותוט כי האדם בנות את האלהים
 האלה מהנפילים שני מין הם ואלה

 הוא ברוך הקדוש שכשרצה .מלמעלה
 בצלמנו אדם נעשה" שאמר ,אדם לעשות

 לכל ראש אותו לעשות רצה ,"'וגו
 ושיהיו , כולםעל נהוממ להיות ,העליונים

 בו שנאמר שיוסף כמו ,ידו על פקידים
 לקטרג רצו הם ".הארץ על דיםיפק דוויפק"

 ,"' וגותזכרנו כי אנוש מה" ואמרו ,עליו
 הקדוש להם אמר .לפניך לחטוא שעתיד

 ,כמותו למטה הייתם אתם אם ,הוא ברוך
 בני ויראו" ,מיד .ממנו יותר חוטאים הייתם

 ,בהם חשקו ,'וגו ,האדם בנות את האלהים
 למטה הפילם הוא ברוך והקדוש

  והם .בשלשלאות

 øîúà åäééìò íéìéôð)á å íù ( éðá åàøéå
éäìàä" ïéìàå äðä úåáåè éë íãàä úåðá úà í

 ãëã àìéòìî íéìéôð ïéìàî àðééðú àðéî ïåðéà
á÷ àòá" íãà äùòð øîàã íãà ãáòîì ä

åâå åðîìöá ')åë à íù( òá àùéø äéì ãáòîì à
 éåäîìå åäìë ìò ãé÷ô åäéà éåäîì ïéàìò ìò
 äéá øîúàã óñåéã àðååâë éåãé ìò ïéãé÷ô ïåðéà

)ãì àî íù (ïåðéà õøàä ìò íéãé÷ô ã÷ôéåà åòá 
 åøîàå äéì àâøè÷ì)ä ç íéìäú ( éë ùåðà äî

åâå åðøëæú 'á÷ ïåì øîà êî÷ éèçîì ãéúòã" ä
 øéúé äéúåë àúúì ïåúéåä ïåúà éà ïéáç ïåúéåä

éäìàä éðá åàøéå ãéî äéðî" íãàä úåðá úà í
åâå 'á÷å ïåäá å÷ùç" àúúì ïåì ìéôà ä

ïåðéàå ïàìùìùá  
  äë/á  
 הערב של הנשמות שמהם ,ל"ועזא א"עז

 לזנות עצמם שהפילו הנפילים שהם ,רב
 הקדוש הפילם ולכן ,טובות שהן נשים אחר
 להם יהיה שלא ,הבא מהעולם הוא ברוך
 ,הזה בעולם שכרם להם ונתן ,שם חלק
 פניו אל לשנאיו ומשלם" שנאמר כמו

  ."' וגולהאבידו

æò"æòå à"áø áøòã ïåäúîùð åäééðîã ìàá 
 àéùð øúá úåðæì åäééîøâ åìéôàã íéìéôð ïåðéàã

á÷ ïåì ìéôà àã ïéâáå ïàáè ïåðéàã" àîìòî ä
 ïåì áéäéå ïîú à÷ìåç ïåì àäé àìã éúàã

úàã äîë àîìò éàäá åäééøâà øîà )é æ íéøáã (
åâå åãéáàäì åéðô ìà åéàðåùì íìùîå':  

 נאמר עליהם ,שלישי מין ,הגבורים
 מצד והם ,"השם אנשי 'וגו הגברים המה"

 'וגו עיר לנו נבנה הבה" בהם שנאמר אלה
 כנסיות בתי ובונים ".שם לנו ונעשה

 ועטרה תורה ספר בהם יםִמוֹשַ ,ומדרשות
 להם ותלעש אלא ,'ה לשם ולא ,ראשו על
 צדמו ".שם לנו ונעשה" שכתוב זהו .שם

 כעפר שהם ישראל על מתגברים אחר
 ,העבודה ומתבטלת אותם וגוזלים ,הארץ

 על מאד מאד גברו והמים" נאמר ועליהם
  ".הארץ

íéøåáââ äîä øîúà åäééìò äàúéìú àðéî 
åâå íéøåáâä ' ïéìàã àøèñî ïåðéàå íùä éùðà

 ïåäá øîúàã)ã àé úéùàøá (ð äáä øéò åðì äðá
 íù åðì äùòðå>åïéðá <)ïéâáå( úåéñðë éúá 

ñ ïåäá ïééåùå úåùøãîå" àìå éåùéø ìò äøèòå ú
åäéã àîùì"ää íù ïåì ãáòîì àìà ä" äùòðå ã

å íù åðìî ìàøùé ìò ïéøáâúî àøçà àøèñ
ïåì ïéìæâå àòøàã àøôòë ïåðéàãã  úøáúàå

 øîúà åäééìòå àúãéáò)èé æ íù ( åøáâ íéîäå
àî ãàîõøàä ìò ã:  

 את יראו אם ,רביעי מין ,הרפאים
 להם ויש ,מהם מתרפים ,בדחק ישראל
 ומתרפים ,רוצים ולא להצילם רשות

 טוב לעשות בה עוסקיםש ומאלה מהתורה
 נאמר עליהם ,ומזלות כוכבים עובדי עם

ø àðéî íéàôø ìàøùéì ïåæçé íà äàòéá
 àáæùì åùø ïåì úéàå åäééðî ïéôøúî à÷çåãá
 ïéìàîå àúééøåàî ïéôøúîå ïàòá àìå ïåì

åëò íò áè ãáòîì äá ïéìãúùîã" åäééìò í

                                                           

 ).הערת הזוהר(א "לעיל כג ע א
לאותם שבאים מהם שנקראו ' פי. ה מעלמא דאתי"ד אפיל לון קב"ובג, "נפילים"הערב רב נקראו ' פי ב

 .א הערה בעניין הערב רב"כה ע' ועי). א"נ(מ "א. נפילים
 ).א"נ(ב "הרש. ל"ע כמש"ג ר"סימן ענ' וכו' גבורים מין ג'  נפילים מין ב'עמלקים מין א ג
 ).א"ד(א לא יש זה "ובנ). מ פירשו"ובמק(ד שהוא שבוש "נלע ד
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 פקידה שתבא בזמן ,"יקמו בל רפאים"
  ".למו זכר כל ותאבד" בהם נאמר ,לישראל

 øîúà)ãé åë äéòùé ( àðîæá åîå÷é ìá íéàôø
 ïåäá øîúà ìàøùéì äãé÷ô éúééã)íù ( ãáàúå

åîì øëæ ìë:  
 ליםמזלז שהם ,חמישי מין ,הענקים

 ,"תיךולגרגר וענקים" בהם שנאמר לאותם
 הם אף יחשבו רפאים" נאמר ועליהם
 אותם אלה .לזה זה שקולים ".כענקים

 וסוד .ם את העולם לתהו ובהושמחזירי
 היתה והארץ ,המקדש בית נחרבהדבר 

 מיד .העולם וישוב קריע שהיא ,ובהו תהו
 ,הוא ברוך הקדוש שהוא ,האור כשיבא

 אינה להוהגא אבל ,אבדווי העולם מן ימחו
 שבו ,שימחה עד בעמלק אלא תלויה

  .פרשוה והרי ,השבועה

 ïéìàì ïéìæìæî ïåðéàã äàùéîç àðéî íé÷ðò
 ïåäá øîúàã)è à éìùî ( êéúåøâøâì íé÷ðòå
 øîúà åäééìòå)àé á íéøáã ( óà åáùçé íéàôø

 åøãäàã ïåðéà ïéìà àãì àã ïéìé÷ù íé÷ðòë íä
ìîã àæøå åäáå åäúì àîìòàùã÷î éá áøç äà 

 àáåùéå àø÷ò éäéàã åäáå åäú äúéä õøàäå
á÷ åäéàã øåà éúééã ãéî àîìòã" ïî ïåçîúé ä

 àéìú éäéà åàì àð÷øåô ìáà ïåãáàúéå àîìò
äàîåà äéáã éçîúéã ãò ÷ìîòá àìàá àäå 

äåî÷åà:  
 ,"' וגוהשמים תולדות אלה" אחר דבר

 אלהיך אלה" בהם שנאמר אותם אלה
 אותו לויכא ,אלה ימחוש ביום ,"ישראל

 ,וארץ שמים הוא ברוך הקדוש עשה יום
 ארץ אלהים 'ה עשות ביום" שכתוב זהו

 הוא ברוך הקדוש יהיה זמן באותו .ושמים
 שכתוב זהו ,העולם ויתחדש שכינתו עם

 החדשה והארץ החדשים השמים כאשר כי"
 ויצמח" זמן באותו". עשות ביום" זהו ."'וגו
 ."' וגונחמד עץ כל האדמה מן אלהים 'ה

 יורד לא ,אלה שימחו עד ,בהתחלה אבל
 לעשבים שדומים וישראל ,התורה של גשם

 שיח וכל" הדבר וסוד .יצמחו לא ולאילנות
 השדה עשב וכל בארץ יהיה טרם השדה

 ישראל שהם ,"אין אדם"ש בגלל ,"'וגו
 "האדמה את דולעב" ,המקדש בבית

  .בקרבנות

åâå íéîùä úåãìåú äìà øçà øáã ') úéùàøá
áã (  ïåäá øîúàã ïåðéà ïéìà)ã áì úåîù ( äìà

çîúéã àîåéá ìàøùé êéäìàé àåää åìàë ïéìà ï
á÷ ãéáò àîåé"ää àòøàå àéîù ä" úåùò íåéá ã

åäé"éäìà ä" àäé àðîæ àåääá íéîùå õøà í
á÷"ää àîìò ùãçúéå äéúðéëù íò ä" ã) äéòùé

áë åñ ( õøàäå íéùãçä íéîùä øùàë éë
åâå äùãçä ' àðîæ àåääá úåùò íåéá åäéà àã
åäé çîöéå"éäìà ä" ãîçð õò ìë äîãàä ïî í

åâå ' úéçð àì ïéìà ïåçîúéã ãò àúéîã÷á ìáà
 ïéáùòì ïééîãã ìàøùéå àúééøåàã àøèî
 äãùä çéù ìëå äìîã àæøå ïåçîöé àì ïéðìéàìå

åâå äãùä áùò ìëå õøàá äéäé íøè ' íãàã ïéâá
ì àùã÷î éáá ìàøùé ïåðéàã ïéà úà ãåáò

ïéðáø÷á äîãàä:  
 משיח זה ,"השדה שיח וכל" ,אחר דבר
 השדה עשב וכל" ,בארץ יהיה טרם ,ראשון

 משום ,ולמה .שני משיח זה ,"יצמח טרם
 שעליו ,השכינה את דולעב משה שם שאין
 וסוד ".האדמה את דולעב אין ואדם" נאמר
 משיח זה ,"מיהודה שבט יסור לא" הדבר

 בן משיח זה "רגליו מבין קקוומח" .דוד בן
 חשבון .משה זה "ה"שיל יבא כי עד" .יוסף

 י"ולו אותיות "עמים יקהת ולו" .כזה זה
  .ת"קה

 ïåùàø çéùî àã äãùä çéù ìëå øçà øáã
 çîöé íøè äãùä áùò ìëå àòøàá äéäé íøè
 äùî ïîú úéìã ïéâá äîìå éðù çéùî àã
 ïéà íãàå øîúà äéìòã àúðéëùì çìôîì

å äîãàä úà ãåáòì äìîã àæø)é èî úéùàøá (
 ÷÷åçîå ãåã ïá çéùî àã äãåäéî èáù øåñé àì

ìéù àáé éë ãò óñåé ïá çéùî àã åéìâø ïéáî" ä
ìå àãë àã ïáùåç äùî àã"ä÷é å" ïååúà íéîò ú

åìå"ä÷ é"ú:  

                                                           

 ).נ"ש) (מ"א(ל "כצ' ורזא דמלה בגינייהו חרב בי מקדשא כו א
  ).א"ד(' ש כי יד על כס יה וגו"כמ ב



 øäæúéùàøá 

132 

 אלו ,"השדה שיח וכל" ,אחר דבר
 י"ח צדיק של מצד שהם הצדיקים
 ענפי שלשת ש .חי 'ש "שיח" .העולמים

 .עולמים י"ח ומן ,אבות שלשה והם ,לןהאי
 .ן"שי ב"ע "השדה עשב וכל" ,אחר לשון

 ב"ע והם ,י"יאהדונה ,ש שהם עלים שלשה
 כולם ,ב"ע בחשבון בהם שתלויים ענפים

 שיבא עד שכינה שהיא במקום נאחזים לא
 ו"וא א"ה ד"יו שהו ,ם"אד שנקרא אותו

 ".האדמה את דולעב אין ם"ואד" וזהו .א"ה
 עשב השדה טרם וכל" בו מרנא ולכן

 אמת" וממנו ,ק עד שיצמח צדי,"יצמח
 אמת ותשלך" בו שנאמר ,"תצמח מארץ
 לא ,דשאים שהם חכמים ותלמידי ".ארצה

 ,"תצמח מארץ אמת"ש עד בגלות צומחים
 היתה אמת תורת" בו שנאמר משה וזה

 השכינה את שדורש מי יהיה שלא ,"בפיהו
 ומיד ,"לעבד אין ואדם" זה ובגלל .כמותו
  מן יעלה ד"וא" מיד ,יבא שהוא

 àé÷éãö ïéìà äãùä çéù ìëå øçà øáã
àøèñî ïåðéàãàç ÷éãöã "éù ïéîìò é"ù ç 'ç" é

â ïåðéàå àðìéàã ïéôðò úìú ù 'ç ïîå ïäáà" é
øçà ïåùì ïéîìòáò äãùä áùò ìëå "éù á" ï

ïéìò úìúâù ïåðéàã 'ãäðåãäàé "éäò ïåðéàå "áå 
 ïåäá ïééìúã ïéôðòëåçò ïáù" àì åäìë á

à éúééã ãò àúðéëù éäéàã àøúàá ïéãçàú
ãà éø÷àã àåää"åé åäéàã í"ä ã"àå à"ä å" à

ãàå åäéà àãå" ïéâáå äîãàä úà ãåáòì ïéà í
 ãò çîöé íøè äãùä áùò ìëå äéá øîúà àã

éãö çîöéã" äéðîå ÷)áé äô íéìäú ( õøàî úîà
 äéá øîúàã çîöú)âé ç ìàéðã ( úîà êìùúå

ìúå äöøà ïéçîö àì ïéàùã ïåðéàã íéîëç éãéî
 äùî àãå çîöú õøàî úîàã ãò àúåìâá

 äéá øîúàã)æ á éëàìî ( äúéä úîà úøåú
 äéúåë àúðéëùì ùéøãã ïàî àäé àìã åäéôá
 ãéî éúéé åäéàã ãéîå ãåáòì ïéà íãàå àã ïéâáå

àå"ïî äìòé ã  
  åë/à  

 ונעשה 'ו לו עולה י"אדנ מן ד"א ,"הארץ
כל  את והשקה" ,מיד ,ץהאר כל אדון בה
 למטה ישראל משקים ממנו ,"האדמה פני

 ואד" ,אחר דבר .התורה של פנים בשבעים
 מן יעלה ענן תרגומו ,"הארץ מן יעלה
 על 'ה ענן כי" בה שנאמר אותה ,הארץ

 חכמים תלמידי משקים ובו ,"' וגוהמשכן
  .זמן באותו בארץ

à õøàä"ðãà ïî ã"å äéì ÷éìñ é ' ãéáòúàå
ïåãà äá éðô ìë úà ä÷ùäå ãéî õøàä ìë 
 äîãàä)å á úéùàøá (îé ìàøùé ïéé÷ùúà äéð

òá àúúì ' äìòé ãàå øçà øáã àúééøåàã ïéôðà
 àéää àòøà ïî ÷ìúñé àððòå åîåâøú õøàä ïî

 äá øîúàã)çì î úåîù (åäé ïðò éë" ìò ä
åâå ïëùîä ' íéîëç éãéîìú ïéé÷ùúî äéáå

àðîæ àåääá àòøàá:  
 אלו ,"האדם את םאלהי 'ה וייצר"

 ריצי הוא ברוך הקדוש זמן באותו .ישראל
 והעולם הזה העולם של בציורים אותם
 הוא ברוך הקדוש זמן באותו "וייצר" .הבא

 'ו ,'י 'י ן"יודי שני של בציור בשמו הכניסם
 ויהיו ,ה"יהו לחשבון עולים שהם ,ביניהם

 ן"יודי בשני שלהם בפנים בפניוירים ומצ
 הכתוב אמר ולכן .'ו באות שלהם טםובח

åäé øöééå"éäìà ä" íãàä úà í)æ á úéùàøá (
á÷ àðîæ àåääá ìàøùé ïéìà" ïéøåéöá ïåì øééö ä

 àðîæ àåääá øöééå éúàã àîìòå ïéã àîìòã
á÷"îùá ïåì ìééò äáã àøåéöá äé 'éãåé"é ï 'é 'å '

 ïé÷ìñ ïåðéàã åäééðéáïåáùçìåäé " ïåäéå ä
ïéôðàá éåôðàá ïéøééåöîæéãåé ïéøúá ïåäìéã " ï
å úàá ïåäìéã àîèåçá ' àø÷ øîà àã ïéâáå

                                                           

 ).א"ד(מנחת יהודה דף קיט וקכ  א
 .א"נמחק בהגהות הגר" לשון אחר" ב
  ).א"הגהות הגר(ענפין  ג
 ). א"ד(חסר לשון  ד
  .א"נמחק בהגהות הגר ה
אבהן הם ויסע ' ב ענפין תליין מג"ע). י"יאהדוה(ב מוסגר השם "נ. 'ב כו"נהי ואינון ע"דאינון ש יאהדו ו

 ).נ"ש) (י"נז(ויבא ויט 
 ).נ"ש) (מ"א(ל בעיינין "ל דצ"נ. ויהון מצויירין באנפוי באנפין ז
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 אותם אלה ".אראנו צורים מראש כי"
ירים ו מצויהיו ,הקדוש השם של ציורים

 ,'י 'י שהם ,נכבדים לוחות בשני בפניהם
 אותם ריצי ועוד .עליהם חרות הוא 'שו

 הם 'וו ה"י זו ,העליונה זוגו בבת דור לכל
 של באותם אותם ריוצי ,שניהם של היחוד

 עמוד אלישר שהוא ,שלמעלה ציור
 ,ותחתונה עליונה שכינה כולל ,האמצעי

 שמע וקריאת ערבית שמע קריאת שהם
 ובשר מעצמי עצם" נאמר ועליהם ,שחרית
  ".מבשרי

)è âë øáãîá ( ïéìà åðàøà íéøåö ùàøî éë
 ïéøééåöî ïåäéå àùéã÷ àîùã ïéøåéö ïåðéà

ïéøé÷é ïéçåì ïéøúá åäééôðàáé ïåðéàã  'é ' åäéàã
å ' äéâåæ úáá øåã ìëì ïåì øééö ãåòå åäééìò úåøç

é àã äàìò"å ïåðéàå ä ' ïåì øééöå åäééåøúã àãåçé
àìéòìã àøåéöã ïåðéàáà àãåîò ìàøùé åäéàã 

 ïåðéàã äàúúå äàìò àúðéëù ìéìë àúéòöîàã
÷"÷å úéáøò ù" øîúà åäééìòå úéøçù ù
)âë á úéùàøá ( øùáå éîöòî íöòéøùáî:  

 בגן ישראל את נטע זמן באותו ומיד
 'ה ויטע" שכתוב זהו ,הקדוש העדן

 השכינה זו "גן" .אמאו אבא ,"אלהים
 את" .העליונה האם זו "עדן" .התחתונה

 נטע תהיה היא ,האמצעי העמוד זה "האדם
 ותהיה ,לעולם ממנו תזוז ולא ,זוגו בת שלו

 הקדוש אותם נטע וישראל .שלו העדון
 ,בעולם הקדוש נטע זמן באותו ,הוא ברוך
 ידי מעשה מטעי נצר" שנאמר כמו

  ".להתפאר

 àúðâá ìàøùéì ïåì òèð àðîæ àåääá ãéîå
ää àùéã÷ ïãòã" ã)ç á úéùàøá (åäé òèéå"äá 

éäìà"áà í"îàå à"àââ " äàúú àúðéëù àã ï
ãò" àãåîò àã íãàä úà äàìò àîà àã ï

ìå äéâåæ úá äéìéã òèð àäú éäéà àúéòöîàã à
 ìàøùéå äéìéã àðåãò àäúå íìòì äéðî æåæú

á÷" àùéã÷ àòèð àðîæ àåääá ïåì òèð ä
 øîà úàã äîë àîìòá)àë ñ äéòùé ( éòèî øöð

øàôúäì éãé äùòî:  
 כל" .ואמא אבא "אלהים ה"יהו ויצמח"
 זה "למאכל וטוב" .צדיק זה "נחמד עץ

) מוכן( @מזמין הוא שבו האמצעי העמוד
 הצדיק מתפרנס לאו .בו שהכל לכל מזון
 צריכים ולא ,ממנו שכינההו ,ממנו אלא
 נזונים כולם אלא )שלהם( התחתונים את

 לשכינה היה לא שבגלות .ידו על למטה
 של ברכות י"בח אלא מזון העולמים י"ולח

 מזון יהיה הוא זמן באותו אבל ,התפלה
 יהיה ,החיים עץ שהוא "החיים ועץ" .לכל

 מעץ גם קחול" בו שנאמר ,הגן בתוך נטוע
 לא השכינה ועל ".לםולע וחי ואכל החיים
 ,רב ערב שהם ,האחר צד של העץ שולט
 בה תקבל ולא ,"ורע טוב הדעת עץ" שהם
 ואין ינחנו בדד 'ה" שכתוב זהו ,המאוט עוד
 גרים מקבלים לא ולכן ".נכר אל עמו

 גפן כמו השכינה ותהיה ,המשיח לימות

é çîöéååä"éäìà ä" í)è á úéùàøá(  àáà
àîàåãéãö àã ãîçð õò ìë " àã ìëàîì áåèå ÷

 àúéòöîàã àãåîò]àåäáã) [àåääáã(ä ïéîæ 
]ð"àðéîæ à[ ñðøôúà àìå äéá àìëã àìëì ïåæî 

 ïéëéøö àìå äéðî àúðéëùå äéðî àìà ÷éãö
 ïéàúú)ïåäìéã ( äéãé ìò àúúì ïéðåæð åäìåë àìà

å àúðéëùì äåä àì àúåìâáãçì" àðåæî ïéîìò é
çá àìà"éå àðîæ àåääá ìáà àúåìöã ïàëøá 

 àðìéà àåäã íééçä õòå àìëì àðåæî àäé åäéà
 äéá øîúàã àúðâ åâá òéèð àäé ééçã) úéùàøá

âáë  ( íìåòì éçå ìëàå íééçä õòî íâ ç÷ìå
 àøçà àøèñã àðìéà äìò àèìù àì àúðéëùå

ïåðéàã áø áøò ïåðéàãæ àìå òøå áåè úòãä õò 
úää àîè ãåò äá ìá÷" ã)áé áì íéøáã (åäé" ä

âáå øëð ìà åîò ïéàå åðçðé ããá" ïéìá÷î àì ã
                                                                                                                                                                                     

, א"נמחק בהגהות הגר" יחודא דתרוייהו וצייר לון באינון דציורא דלעילא' ה ואינון ו"עלאה דא י" א
 ".יחודא דתרווייהו צייר לון בציורא דלעילא' ז תתאה דאיהו ו"עילאה ובב"ובמקומו איתא 

 ).הערת הזוהר(א "כח ע ב
  .א"ת הגר נמחק בהגהו–  אבא ואמאג
 .'ו אות ז"א ובהגהות מהרח"ד וזוהר אחרי מות סה ע"ש כה ע"הקדו' עי ד
 .ע מקורו"וצ" דביה הוא"בדפוס וילנא איתא  ה
תצא ' ועיין בפ' ח ברכאן דצלותא בזמן הגלות וכן איתא בתי"גליון מכאן נראה שגם הצדיק נזון מי ו

  ).א"ד(' רעח א
 ).הערת הזוהר(סוף תצא  ז
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 ויהי וישראל .אחר ממין נטע מקבלת שלא
 ,פיוי עליהם ויחזר ,למראה נחמד עץ כל

 תפארת ארץ משמים השליך" בו שנאמר
 נדחים "ורע טוב הדעת ועץ" ".ישראל

 ,בהם מתערבים ולא מתדבקים ולא ,מהם
 ורע טוב הדעת ומעץ" בישראל נאמר שהרי

 להם להיוג .רב ערב שהם ,"ממנו תאכל לא
 גרמו ממנו ואכל שביום ,הוא ברוך הקדוש
 ובית ראשון בית שהם ,אבדות שתי שאבדו

 ,"תמות מות ממנו אכלך ביום כי" זהו .שני
 ויבש יחרב שצדיק שגרמו והם .םיפעמי
 ובבית ,עליונה שכינה שהיא ,ראשון בבית

 ונהר" זהו .תחתונה שכינה שהיא ,שני
 'בה יחרב ,)'ו (זה ונהר ,"ויבש יחרב

 'הי שפע ממנו סתלקהש בגלל ,תחתונה
  .סוף לאין

 àìã àðôâë àúðéëù àäúå çéùîä úåîéì íéøâ
 õò ìë ïåäé ìàøùéå àøçà àðéîî àòèð àìá÷î
 øîúàã àøôåù åäééìò øæçúéå äàøîì ãîçð

 äéá)à á äëéà ( úøàôú õøà íéîùî êéìùä
øå áåè úòãä õòå ìàøùé àìå åäééðî ïééçãà ò

 àäã ïåäá ïéáøòúî àìå ïé÷áãúî>øîúà <
)àúéà( ìëàú àì òøå áåè úòãä õòîå ìàøùéá 

 åðîî)æé á úéùàøá (áø áøò ïåðéàãà ïåì éìâå 
á÷"ìëà íåéáã äåá åãáàã åîøâ åðîî  ' ïéãáà

 íåéá éë åäéà àã éðù úéáå ïåùàø úéá ïåðéàã
á úåîú úåî åðîî êìëà 'ïåðéàå íéîòôøâ é åî

 àúðéëù éäéàã ïåùàø úéáá ùáéå áøçé ÷éãöã
 àã äàúú àúðéëù éäéàã éðù úéááå äàìò

åäéàá) ä èé äéòùé (àã øäðå ùáéå áøçé øäðåâ 
äá áøçé 'äàúúãéã åòéáð äéðî ÷ìúñàã ïéâá  '
óåñ ïéàì:  

 העם ,מהגלות ישראל כשיצאו ומיד
 ויבש חרב שהיה נהר מיד ,לחוד הקדוש
 ,'ו זה ,"מעדן צאוי ונהר" בו נאמר

 העמוד זה "ונהר" ".הגן את להשקות"
 .העליונה אמא זו "מעדן צאוי" .האמצעי

 ,תחתונה שכינה זו "הגן את להשקות"
 אז" ובישראל במשה נאמר זמן שבאותו
 ,נהר 'נ ,עדן 'ע שהוא ,בענג ,"'ה על תתענג

  ,"' וגומשה ישיר אז" הכתוביתקיים ו .גן 'ג

î ìàøùé ïå÷ôéã ãéîå àùéã÷ àîò àúåìâ ï
 äéá øîúà ùáéå áøç äåäã øäð ãéî ãåçì

)é á úéùàøá ( ïãòî àöåé øäðå>å àã'< úå÷ùäì 
 ïãòî àöåé àúéòöîàã àãåîò àã øäðå ïâä úà
 àúðéëù àã ïâä úà úå÷ùäì äàìò àîà àã
 ìàøùéáå äùîá øîúà àðîæ àåääáã äàúú

)ãé çð íù (åäé ìò âðòúú æà"ò åäéàã âðòá ä '
ð ïãò 'â øäð 'å ïâà àø÷ íéé÷ú)à åè úåîù ( æà

åâå äùî øéùé'  
   åë/á  

 לערב ויתהפך ,"ישיר" אלא נאמר לא שר
 עובדי העולם מותוולא ע"לנג ג"ענ רב

 בהם שפרח והמצרים שפרעה כמו ,ם"עכו
  .ג"ענ יהיה לישראל אבל ,אבעבועות שחין

 áø áøòì êôäúàå øéùé àìà øîàð àì øù
ðò"âðì â"òäïéîåàìå àîìòã åëòò "í àðååâë 

 úåòåáòáà ïéçù ïåäá çøôã éàøöîå äòøôã
ðò àäé ìàøùéì ìáà"â:  

 הגן את להשקות מעדן יצא ונהר" וזהו
 : שהם,"ם יפרד והיה לארבעה ראשיםומש

 åäéà àãå)é á úéùàøá ( ïãòî àöåé øäðå
 äòáøàì äéäå ãøôé íùîå ïâä úà úå÷ùäì

                                                                                                                                                                                     

). ב"ב קכט ע"ה ח"דע(לעיל הערה ' יקבלת הערב רב גרמה כלל הגליות והצרות עד ביאת המשיח וע א
' ז תיקון נ"א על תיקו"בהגר' ועי. ד שמונה רשימה של מקומות בזוהר המדברים בענין זה"ש כג ע"הקדו' ועי

 .ב"זהר כי תצא רעז ע' ועי. בארוכה) ג"צז ע(
וא עדן מאן ה' ץ ב"ולאו למימרא דאימא עילאה איתקריאת עדן דבאידרת האזינו ר. ב עיין”ויקהל רי ע ב

א "ב כתב דנקרא עדן לגבי ז"הרש). א"ד(ק בינה היא היוצאת מעדן שהיא חכמה "דא חכמה עילאה אלא ה
  ). א"נ(

 .ע מקורו" וצ)'א ו"נ(בדפוס וילנא איתא  ג
 ).נ"ש(ל "כצ' תתאה כו' עלאה ויבש בה' וחרב בה ד
וזוהר פקודי רב ] ב"יג ע[תקונים בהקדמה סוף דף יא . שפחה רעה שהיא הקליפה מתהפך לה ענג לנגע ה

ח שער מט פרק ו "ע' עי". אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה למטה מנגע: "ד"ב מ"י פ"ס' עי). א"ד(ב "ע
 . הפך ענג דקדושה היא,הנגע הוא דכורא דנוגה: ל"ז
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 הרוצה זמן ובאותו .ימין זרוע דחס
מושקים  מיכאל ומחנה ,ידרים להחכים

 .שבטים ושני יהודה מטה ועמו ,ממנו
 הרוצה זמן ובאותו .שמאל עזרו גבורה

מושקים  ל ומחנה גבריא,להעשיר יצפין
 שוק נצח .שבטים ושני דן מטה ועמו ,ממנו
 ,נוריאל של מחנהמושקים  וממנו ,ימין

 הוד .עמו שבטים ושני ראובן מטה ועמו
 והוא" ליעקב נאמר שעליה ,שמאל שוק

 מחנהמושקים  וממנו ,"ירכו על לעוצ
 ,הגלות אתרפו על נהוממ שהוא ,רפאל
  .שבטים ושני אפרים מטה ועמו

ñç ïåðéàã íéùàø" àðîæ àåääáå àðéîé àòåøã ã
àëéî äðçîå íéøãé íéëçäì äöåøä"ìà ïéé÷ùúà 

øåáâ ïéèáù ïéøúå äãåäé äèî äéîòå äéðî" ä
àðîæ àåääáå àìàîù àòåøã øéùòäì äöåøä 

àéøáâ äðçîå ïéôöé" äéîòå äéðî ïéé÷ùúà ì
öð ïéèáù ïéøúå ïã äèî" äéðîå àðéîé à÷åù ç

 ïéé÷ùúà]àéøåðã àééøùî"ì) [àéøåð ïééøùî"ì(á 
åä äéîò ïéèáù ïéøúå ïáåàø äèî äéîòå" ã

àìàîù à÷åùâ á÷òéì øîúà äìòã ) úéùàøá
áì áì ( ïéé÷ùúà äéðîå åëøé ìò òìåö àåäå
ééøùî à)ã( àúååñà ìò àðîî åäéàã ìàôø

àúåìâããïéèáù ïéøúå íéøôà äèî äéîòå :  

 לארבעה והיה יפרד ומשם" אחר דבר
 שנכנסו ארבעה אותם אלה ,"ראשים
 שונה פי שהוא ן"בפישו נכנס אחד .לפרדס
 קבור הוא ושם ן"בגיחו נכנס השני ,הלכות
 ".גחון על הולך כל" בו שנאמר אותו

 אשר לגבר" נאמר עליו ,ל"א גבר ,ל"גבריא
 ידע ולא ".בעדו אלוה ויסך נסתרה דרכו
 שהתגלה הזה היום עד קבורתו את איש
 שלישי .ברמיזא לחכימא ודי רמז וזהו ,שם

 מחדדת לשון וזו ,קל חד ,ל"בחדק נכנס
 שהוא ת"בפר נכנס רביעי .לדרשה קלה
 עזאי ובן זומא בן .ורביה פריה שבו ,המח

 לוקים היו ,התורה שלקליפות ל שנכנסו
 בו נאמר ,במח שנכנס עקיבא רבי .בהם

  .בשלום ויצא בשלום שנכנס

 íéùàø äòáøàì äéäå ãøôé íùîå øçà øáã
ñãøôì åñðëðã äòáøà ïåðéà ïéìàä ìàò ãç 

åùéôá"úåëìä äðåù éô åäéàã ïå ìàò àðééðú 
åçéâá" äéá øîúàã àåää øåá÷ àåä ïîúå ï

)áî àé àø÷éå (àéøáâ ïåçâ ìò êìåä ìë" øáâ ì
 øîúà äéìò ìà)âë â áåéà ( åëøã øùà øáâì

åìà êñéå äøúñð" úé øáâ òãé àìå åãòá ä
äéúøåá÷æ àãå ïîú àééìâúàã ïéãä àîåé ãò 

 ìàò äàúéìú àæéîøá àîéëçìå æîø åäéà
÷ãçá" àùøãì àì÷ àãéãç àðùéì àãå ì÷ ãç ì

øôá ìàò äàòéáø" äéøô äéáã àçåî åäéàã ú
äéáøåçàæò ïáå àîåæ ïá  é]ã[ ïéôéì÷á åìàò

àáé÷ò éáø ïåäá ïà÷ì ååä àúééøåàãè >ã< ìàò
íìùá ÷ôðå íìùá ìàòã äéá øîúà àçåîáé:  

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"לש(ב "ג קיח ע"ח א
 ).ו"לש(א "ג רכה ע"ח' עי ב
 ד"א שהו"ז פב ע"תיקו' עי). א"נ(ד "והוא נגד הו, מכאן משמע דבירך שמאל אחז המלאך ליעקב ג

הוא ' אלא הביאור הוא שמאחר שנוק, ב משמע שהיה בנצח ולא בהוד"אמנם לעיל כא ע, מתקשר בשמאל
וממילא שייך לומר בשניהם היה הצליעה על יריכו , א לכן נצח שלו הוא בסוד הוד שלה"א עם ז"בסוד אב

 ).ג והלאה"א ע ע"כללים ח(
 ).א"ד(רפואת הגלות ' פי ד
ב "ה ח"אריכות דע' עי). ה"של(ח "בחייט מובא זה המאמר באורך דף ע. 'אלין אינון ארבעה דנכנסו כו ה
 .'וד' ג סימנים ג"פט ע

 ).א"נ(מ "א. דפרדס' ל פשט הלכה ולזה רמז בפ"ר ו
ב וזוהר תרומה קמא מבואר שענין הקבורה הוא כסוי הקליפה סביב גבול "מנחת יהודה דף עט ע ז

  ).א"ד(הקדושה 
 ).ו"לש(ב "וכן הוא בבכורות נה ע ח
 ).הערת הזוהר(פקודי רנד  ט
' עי). ו"לש(ל נד "ג צ"ותיקון ס' ל מ"ו צ"תיקון ט). א"ד(א וצא תקון סג ”תקונים תקון טו דף קא ע י

 .ב"ב כח ע"אריכות ביהל אור ח
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 הייתי אחד יום ,אבא ,אלעזר רבי אמר(
 שאמר מהו ,החברים ושאלו ,המדרש בבית

 שיש לאבני כשתגיעו לתלמידיו עקיבא רבי
 תסתכנו שמא מים מים תאמרו אל טהור

 יכון לא שקרים ברוד" שכתוב ,בעצמכם
 ואמר ירד הזקנים זקן נתייםבי ".עיני לנגד
 ,לו אמרו .עוסקים אתם במה ,רבנן ,להם
 לתלמידיו עקיבא רבי שאמר בזה ודאי

 ודאי ,להם אמר .'וכו שיש לאבני כשתגיעו
 בישיבה פרשוה והרי ,כאן יש עליון סוד

 ,לכם ירדתי תטעו שלא וכדי ,העליונה
 עליון סוד אשהו ,ביניכם זה סוד לגלות
 טהור שיש אבני בודאי. הדור מבני טמיר

 והם ,טהורים מים יוצאים שמהם הם
 שהוא 'ו .ובסוף בראש 'א באות רמוזים

 שאוכל מי ,"החיים עץ" הוא ביניהם נטוי
 האלה ם"היודי ושני ".לעולם וחי" ממנו

 יצירה ,יצירות שתי והם ,"וייצר"ב רמוזים
 והם .התחתונים של ויצירה העליונים של

 תעלומות ,בסוף וחכמה בראש חכמה
 עליונה מחכמה תעלומות הם ודאי ,חכמה
 עינים שתי כנגד והם. עליון כתר שתחת
 .הגדול לים יורדות דמעות שתי שבהם
 הלוחות משני שהתורה בגלל ,ירדו ולמה
 זכו ולא לישראל מוריד משה היה הללו
 ביתל אבדן גרם וזה ,ונפלו ונשברו ,בהם

 'ו שפרח בגלל ,נפלו ולמה .ושני ראשון
 להם ונתן ,"וייצר" של 'ו שהוא ,מהם

 ,"ורע טוב הדעת עץ" של מצד אחרים
 מימין .תריוה סוריבא תורה נתנה שמשם

 עקיבא רבי אמר ולכן. מות ומשמאל חיים
 אל טהור שיש לאבני כשתגיעו ,לתלמידיו

 אבני שוקלים תהיו לא ,מים מים תאמרו
 ,"וייצר" של ן"יודי שני שהם( ,טהור שיש

 לאבנים )תחתונה וחכמה עליונה חכמה
 חכם לב" שמשם ,ומות חיים שהן אחרות
 אלא ,עוד ולא ".לשמאלו כסיל ולב לימינו
 של הֶלֶאְש בגלל ,עצמכםאת  כנותתס אתם

 ואבני ,רודיבפ הם "ורע טוב הדעת עץ"

)>ð"à <à"øà éáá àðéåä ãç àîåé àáà øæòìà 
àã åäéð éàî àééøáç åìéàùå àùøãî" àáé÷ò ø

 ìà øåäè ùéù éðáàì åòéâúùë éåãéîìúì
íéî íéî åøîàúáëúñú àîù  åëééîøâ ïåð

 áéúëã)æ à÷ íéìäú ( ãâðì ïåëé àì íéø÷ù øáåã
 ïåì øîà úéçð à÷ ïéáñã àáñ àä éëäãà éðéò
 àäá éàãå äéì åøîà ïåìãúùú à÷ éàîá ïðáø

àã" ùéù éðáàì åòéâúùë éåãéîìúì àáé÷ò ø
åëå ' àäå àëä úéà äàìò àæø éàãå ïåì øîà

 ïåòèú àìã ïéâáå äàìò àúáéúîá äåî÷åà
ëì àðúéçð ïéâáå åãåëééðéá àã àæø àééìâúàâ 

 éðáà éàãåá àøã éðáî àøéîè äàìò àæø éäéàã
ïééëã ïééî ïåäðîã ïåðéà øåäè ùéùã ïåðéàå ïé÷ôð 

à úàá ïéæéîø'å àôåñå àùéø  ' éåèð åäéàã
åäééðéáä )å( íééçä õò åäéà]ïàî[ äéðî ìéëàã 

á ïéìàå íìòì éçå 'éãåé" øöééåá ïéæéîø ïåðéà ï
ú ïåðéàå äøéöéå ïéàìòã äøéöé úåøéöé ïéø

 óåñá äîëçå ùàøá äîëç ïåðéàå ïéàúúã
 äîëçî úåîåìòú ïåðéà éàãå äîëç úåîåìòú

á ìá÷ì ïåðéàå äàìò øúë úåçúã äàìò ' ïéðééò
ïåäáãå åúçð éàîàå àáø àîéá åúçð ïéòîã ïéøú 

ïéìà ïéçåì ïéøúî àúééøåàã ïéâá) ïéìà( äåä 
á åëæ àìå ìàøùéì úéçð äùî åìôðå åøáúàå ïåä

åìôð éàîàå éðùå ïåùàø úéáã àãåáà íéøâ àãåæ 
å çøôã ïéâá 'å åäéàã åäééðî ' ïåì áéäéå øöééåã

 ïîúîã òøå áåè úòãä õòã àøèñî ïéðøçà
 ééç àðéîéî øúäå øåñéàá àúééøåà úáéäééúà

âáå àúåî àìàîùîå"à ã" éåãéîìúì àáé÷ò ø
 íéî åøîàú ìà øåäè ùéù éðáàì åòéâúùë íéî

 øåäè ùéù éðáà ïéìé÷ù ååäú àì]ð"á ïåðéàã à '
äàúú äîëçå äàìò äîëç øöééåã ïéãåé[ ïéðáàì 

 ïîúîã àúåîå ééç ïåðéàã ïéðøçà)á é úìä÷ ( áì
 àìà ãåò àìå åìàîùì ìéñë áìå åðéîéì íëç

                                                           

ד ותקונים "ופקודי רכ). ו"לש(ב "ל פנחס רמו ע"צ). א"ד(א ”מ סוף דף קא ע"כל המצוין הודפס גם בר א
  ).א"נ(ב "שהר. 'א א"ק

, ד סימן יא באריכות"ב קו ע"ה ח"דע' עי). א"ד(פרדס בשער ערכי הכינויים בערך שיש וסוף תקון כד  ב
 .'ג סימן ה"וכן צב ע

 ).נ"ש) (מ"א(ל לפיכך ירדת כדי שיתגלה סוד זה ביניכם "ר. 'ובגין דאתגלייא רזא דא בינייכו כו ג
 .ה לפרדס"ב ד"ז קא ע”א על תיקו”בהגר' ועי. ב כט עג"יהל אור ח). ו"לש(א "ז קמ ע"תיקו ד
 ).ו"לש(ב "ג רכג ע"ח' עי ה
 ).הערת הזוהר(א "שמות יח ע ו
  ).א"נ(מ "א. 'וזהו לתת חסר ו ז
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 ואם .כלל רודיפ בלי ביחוד הן טהור שיש
 הםמ החיים עץ הסתלק שהרי תאמרו

 לא שקרים ברוד" ,רודיפ ביניהם ויש ונפלו
 רודיפ שם אין שהרי ,"עיני לנגד יכון

 באו .מאלה היו שנשברו הֶלֶאְש ,למעלה
  לנשק

 åëééîøâ ïåðëúñú ïåúà àìà ãåò àìå åìàîùì
 àãåøôá ïåðéà òøå áåè úòãä õòã ïéìàã ïéâá

 ïåðéà øåäè ùéù éðáàå àãåøô àìá àãåçéá
ììëà åäééðî íééçä õò ÷ìúñà àäã ïåøîéú éàå 

 ïåëé àì íéø÷ù øáåã åäééðéá àãåøô úéàå åìôðå
 ïéìàã àìéòì àãåøô ïîú úéì àäã éðéò ãâðì

à÷ùðì åúà ååä ïåðéàî åøáúàã  
  æë/à  

  :)åäééðî ÷ìúñàå çøô äéìá  ).מהם והסתלק פרח אותו
 יבודא ,"מעדן יצא ונהר" אחר דבר
 קליפות אין שם החיים בעץ למעלה
 אבל ".רע יגורך לא" שכתוב זהו ,נכריות

 ,נכריות קליפות בודאי יש שלמטה בעץ
 שהוא ,אנפין זעיר של עדן בגן נטוע והוא
 של העליון העדן שגן .ן"מטטרו ,חנוך

יא של ערבוב שם אין ,הוא ברוך הקדוש
 זה ובגלל ,ְוִעֵּקׁש ִנְפָּתל שם להיות קליפות

 לומר כלנוי ."' וגומעדן יצא נהרו"
 ,שלו דוןימע "מעדן צאוי" ן"במטטרו

 ,שלו הפרדס ,שלו הגן "הגן את להשקות"
 .ואלישע זומא ובן עזאי בן לשם שנכנסו

 ,ע"ר זה ומצד ב"טו זה מצד שלוקליפות ו
 טמאה ,ופסול כשר , והיתראסור וזה

  .וטהרה

 øçà øáã)é á úéùàøá ( ïãòî àöåé øäðå
òì éàãåáàìéâ íééç õòá )ã( ïéôéì÷ úéì ïîú

ää ïéàøëåð" ã)ä ä íéìäú ( ìáà òø êøåâé àì
 åäéàå éàãå ïéàøëåð ïéôéì÷ úéà àúúìã õòá
 êåðç åäéàã ïéôðà øéòæã ïãòã àúðâá òåèð

ïåøèèîãâã "á÷ã àìéòìã ò"ïîú úéì ää 
 øäðå àã ïéâáå ù÷òå ìúôð ïîú éåäéîì àîåèøò

åâå àöåé 'øîéîì àðìéëéåèîá  ïãòî àöåé ïåøè
ñãøô äéìéã ïâ ïâä úà úå÷ùäì äéìéã ïåãòîæ 

 òùéìàå àîåæ ïáå éàæò ïá åìàò ïîúã äéìéã
åè àã àøèñî äéìéã ïéôéì÷å" àã àøèñîå á

ø" äàîåè ìåñôå øùë øúäå øåñéà àãå ò
äøäèåç:  

 זה כך ,רבי רבי ,ואמר אחד זקן עמד
 אלא ,נקרא לא הוא החיים עץ אבל ,ודאי

 אחת יצירה "וייצר" ,הדבר דסו הוא כך
 הדעת עץ" וזה ,לרע אחת ויצירה לטוב
 החיים מצד ,קטן אדם זה עץ ".ורע טוב

 יצירות שתי שם ,ממנו המות ומצד ממנו
 וייצר" נאמר ועליו , והיתרסוריא שהם שלו

 ".האדמה מן עפר האדם את אלהים 'ה
 שכינה זו ,"חיים נשמת באפיו ויפח"

 ועץ" נאמר עליהו .תשובה "עדן" ,עליונה

àáñ ãç í÷è éàãå àåä éëä éáø éáø øîàå 
 àåä éëä àìà åäéà éø÷úà àì íééç õò ìáà

äìîã àæøé äøéöé ãçå áåèã äøéöé ãç øöééå 
 àã õò òøå áåè úòãä õò åäéà àã òøã>íãà <

)à'( àúåîã àøèñîå äéðî íééçã àøèñî àøéòæ 
á ïîú äéðî 'åñéà ïåðéàã äéìéã úåøéöé øúäå ø

 øîúà äéìòå)æ á úéùàøá (åäé øöééå"éäìà ä" í
 úîùð åéôàá çôéå äîãàä ïî øôò íãàä úà

                                                                                                                                                                                     

 ). א"ד(נג וקנז וזוהר סוף כי תצא ' ש ד"מנחת יהודה דף מט גירסא אחרת וע א
 ).ה"של(ביאור מאמר זה כולו בחייט דף נג  ב
 .ב"ב כח ע"יהל אור ח' ועי. נמחק ביהל אור ג
 ).א"ד(ע עליון ותחתון ושני מטטרון קטן וגדול "לפי שיש שני ג ד
ל "ור. 'לית תמן ערטומא למהוי תמן נפתל ועקש וכו). א"נ(ב "ערטומא ערבוביא דקליפין הרש' פי ה

ן קושיות "ה יכא תמן שום קושיא ופירוקא רק תורת אמת אבל במתיבתא דמטטרו"במתיבתא דקב
 ).נ"ש) (מ"א(ים שהם קליפות ופירוק

  .א" נמחק בהגהות הגר–  יכילנא למימרו
 ).הערת הזוהר(ד "תיקון כ ז
 ).א"הגהות הגר(א הגן שכינתא תתאה "ועלה אתמר ועץ החיים בתוך הגן דא עדעדן תיאבותא  ח
 .ר שהוא דרגא דחכמה ישראל סבא"ל אדה" ר-' בא כוס, ל"ג ז"ח י ע"תז' עי ט
 ).א"ד(א שמרכבת מטטרון הוא עץ הדעת טוב ורע ”ב וזוהר תצא רפג ע"תקון יח דף ע י
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 ,עיהאמצ העמוד זה ,"הגן בתוך החיים
 ,הם קשרים שלשה .תחתונה שכינה "ןהג"

 האדם ויהי" ובהם ,אצלו ונפש רוח נשמה
 נקרא] וכך[ מפיו ממש שהוא ,"חיה לנפש

 שאמר מיד ,חיים נשמת שהיא לשכינה
 ,שמעון רבי אמר .למעלה עלה אלו דברים
 ובודאי ,מלאך היה זה בודאי ,חברים

  .מקום מכל לנו יש מיכהת

 äìòå àúáåéú ïãò äàìò àúðéëù àã íééç
 øîúà)è íù(  àãåîò àã ïâä êåúá íééçä õòå

âä àúéòöîàã"äàúú àúðéëù ïà ïéøéè÷ úìú 
 éäéå ïåäáå äéáâì àùôð àçåø àúîùð ïåðéà

àã äéç ùôðì íãàä éø÷úà ùîî åéôî åäé
 ïéìî øîàã ãéî íééç úîùð éäéàã àúðéëùì

à àìéòì ÷éìñ ïéìà" éàãåá àééøáç ïåòîù ø
îñ éàãåáå äåä àëàìîéøúà ìëî àðì úéà ê:  

 אלהים 'ה ויקח" ,אחריו הפסוק פתח
 ,"ויקח" ."' וגועדן בגן חהויוינ האדם את

 אותו לקח אלא .אותו לקח מאיפה
 ומשם" בהם שנאמר ,יסודות מארבעה

 מהם הפרידו ".ראשים לארבעה והיה יפרד
 הקדוש יעשה זה כמו .עדן בגן אותו ושם
 מארבעה שנברא אדם לבן הוא ברוך

 ומתעסק בתשובה ששב בזמן ,יסודות
 ,משם נוטלו הוא ברוך הקדוש ,בתורה

 נפשו הפריד ,"יפרד ומשם" נאמר ועליהם
 שהיא שלו בגן אותו ושם ,מתאותם

 "ולשמרה" ,עשה במצוות "לעבדה" ,שכינה
 ,אותה רולשמ זכה אם .תעשה לא במצוות

 ויעשה ,יסודות ארבעה על ראש יהיה הוא
 ,אחר ידי על ולא ידו על שמשקים נהר

 .עליהם ושולט אדון שהוא בו ומכירים
 ממרירות משקים הם ,התורה על עבר ואם
 האיברים וכל .הרע יצר שהוא רע של העץ
 וימררו" בהם נאמר ,יסודות מארבעה שהם

 של במרירות "וימררו" ,"' וגוחייהם את
 שהם הגוף של קדושים איברים ולגבי .מרה
 מרתה אווויב" נאמר עליהם ,הטוב מצד
 כדוגמא ."' וגוממרה מים תולשת יכלו ולא

 חייהם את וימררו" ,המשנה בעלי אמרו וז
 בקל ,"מרחוב" .שיאובק ,"קשה דהובעב

 ובכל" .כההל בוןיבל ,"ובלבנים" .מרווח
 כל את" .תאיברי זו ,"בשדה דהועב
  .משנה זו ,"' וגודתםועב

åäé ç÷éå äéøúáà àø÷ çúô"éäìà ä" úà í
åâå ïãò ïâá åäçéðéå íãàä ')åè íù ( ç÷éå]ÅîÈàï [

)ïàîå(ãî äéì ìéèð àìà äéì ìéèð  ' ïéãåñé
 íéùàø äòáøàì äéäå ãøôé íùîå ïåäá øîúàã

àúðâá äéì éåùå ïåäðî äéì ùéøôà àðååâë ïãòã 
á÷ ãáòé àã"ãî éøáúàã ùð øáì ä ' ïéãåñé

á÷ àúééøåàá ÷ñòúîå àúáåéúá áúã àðîæá" ä
äéì ìéèðá ãøôé íùîå øîúà åäééìòå ïîúî 

 àúðâá äéì éåùå ïåäìéã äåàúî äéùôð ùéøôà
 äùòã ïéãå÷ôá äãáòì àúðéëù éäéàã äéìéã

äùòú àìã ïéãå÷ôá äøîùìåâ àøèðì äëæ éà 
 àäé åäéà äìã ìò àùéø ' øäð ãéáòúàå ïéãåñé

 àøçà àãé ìò àìå äéãé ìò ïéé÷ùúàã
 éàå åäééìò èéìùå ïåáø åäéàã äéá ïéòãåîúùàå
 òøã àðìéàã åøéøîî ïéé÷ùúà àúééøåà ìò øáò

ãî ïåðéàã ïéøáà ìëå òøä øöé åäéàã ' ïéãåñé
 ïåäá øîúà)ãé à úåîù (åâå íäééç úà åøøîéå '

éáâìå äøîã åøéøîá åøøîéå ïéùéã÷ ïéøáà 
 øîúà åäééìò áåèã àøèñî ïåðéàã àôåâã

)âë åè úåîù ( úåúùì åìëé àìå äúøî åàåáéå
åâå äøîî íéî ' ïéúéðúî éøàî åøîà àã àðååâë

 øîåçá àéùå÷á äù÷ äãåáòá íäééç úà åøøîéå
 äãåáò ìëáå àúëìä ïåáìá íéðáìáå øîåçå ì÷á

åâå íúãåáò ìë úà àúééøá àã äãùá ' àã
äðùî:  

 ויורהו" בהם נאמר ,בתשובה שבים אם
 וימתקו" ובו ,החיים עץ וזה ,"עץ 'ה

 ïåäá øîúà àúáåéúá ïéáééú íà)äë åè íù (
åäé åäøåéå" íéîä å÷úîéå äéáå íééç õò àãå õò ä

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(א "ב וזוהר תרומה קמב ע"מנחת יהודה דף נג ע. קשרים נפש רוח נשמה' האדם יש לו נשמה מג א

 ).נ"ש(מלת נטיל פירושו מסיע . 'ה נטיל ליה כו"קב ב
ויש מהם שעדיין מעורבים מטוב ורע , בכל פרטי דומם צומח וחי יש חלקים שנבררו מהרע לגמרי ג

 חלק הזהבכדי להופכו לבחינת עץ החיים ר היתה לתקן ולברר"וכל עבודתו של אדה, ר"בסוד עץ הדעת טו
ש בכל עולם ועולם יש ביטוי שונה לכל פרט ) ד"לד ע(א "ב מ"י פ"ד על ס"הראב' בפי' עי). ג"ב כ ע"ה ח"דע(

 ).א"ב ס ע"ה ח"דע(ופרט מהתורה והמצוות 
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ומטה "נאמר בו ש ,משיח משה וזה ".המים
 מצדו ,ן"מטטרו זה "ה"מט" ,"יהאלהים ביד

 הוא למטה כשמתהפך ,מיתה ומצדו חיים
 הוא לנחש כשמתהפך ,הטוב מצד עזר

 והקדוש ".מפניו משה וינס" ,מיד .כנגדו
 תורה והיא ,משה ביד מסרו הוא ברוך

 שהכה מיד . והיתרסוריא שבה ,פה שבעל
 הוא ברוך הקדוש אותו לקח ,בסלע בו

 להכות "ירד אליו בשבטו" בו ונאמר ,בידו
 והכל ,נחש הרע יצר הוא ט ושב.אותו בו

 ".יפרד ומשם" ,ועוד .מחמתו בגלות הוא
 שיקח שבזמן ,בתורה שעוסק האיש אשרי
 ,הזה ףמהגו הוא ברוך הקדוש אותו

 להיות והולך ,משם נפרד ,יסודות מארבעה
  בארבע ראש

 àãå]äùî[ äéá øîúàã çéùî )è æé íù ( äèîå
éäìàä"éãéá íàèî " íééç äéøèñî ïåøèèî àã ä

 øæò åäéà äèîì êôäúà ãë äúéî äéøèñîå
î åãâðë åäéà àéåçì êôäúà ãë áåèã àøèñ

 ãéî)â ã íù (á÷å åéðôî äùî ñðéå" äéì øñî ä
 äéáã äô ìòáã àúééøåà åäéàå äùîã àãéá

ãéî øúäå øåñéàá äéì ìèð àøðéèá äéá àçîã 
á÷" äéá øîúàå äéãéá ä)á ìàåîù'àë âë  (

áùå äéá äéì äàçîì èáùá åéìà ãøéå" åäéà è
 åäéà àìëå àéåç òøä øöé äéìéã úîçî àúåìâá

 ìãúùàã ùð øá åäéà äàëæ ãøôé íùîå ãåòå
á÷ äéì ìéèðã àðîæáã àúééøåàá" àôåâ éàäî ä

ãî 'éåäîì ìéæàå ïîúî ùøôúà ïéãåñéâ àùéø 
áã'  

   æë/á  
 ישאונך כפים על" בהם ונאמר ,חיות

  ."'וגו
 ïåäá øîúàå ïååéç)áé àö íéìäú ( íéôë ìò

åâå êðåàùé':  
 צו אין פרשוה הרי ,"' וגואלהים 'ה ויצו"
 ,אחרים אלהים שמשם ,זרה עבודה אלא
 שהיא העבודה תכבד שממנה ,בכבד והיא

 פרשוה והרי .כועס דֵבָכּוַה ,לו זרה עבודה
 זהו .זרה עבודה עובד כאלו הכועס כל

 כמו ,דמים שפיכות זו ,"האדם על" ".ויצו"
 החרב ,מרה וזו ,"ישפך דמו באדם" שנאמר

 ואחריתה" שנאמר כמו ,המות מלאך של
 זה ,"לאמר" ".פיות כחרב חדה כלענה מרה
 אכלה" נאמר עליו ,טחול וזה ,עריות גלוי

 פה אין שלטחול ,"' וגופיה ומחתה
 רוהשח הדם מעכירות ומשקה ,עורקיםו

 אכלה" וזהו ,פה לו מצאנו ולא ,הכבד של
 הם דמים שופכי כל ."' וגופיה ומחתה
 ידמ ,הלב של הדם רקיושע ,ממרה

 וכל .מלפניה בורחים כולם ,מרה כשרואים
 של שחור בדם ,שךובח מתכסים העריות
 דמים שפיכות על שעובר מי .הטחול
 נשמתו גולה ,עריות וגלוי זרה ועבודה

 .בגיהנם אותו ודנים ,טחול מרה בכבד
 .וחמה אף משחית ,עליהם ממונים ושלשה

åäé åöéå"éäìà ä"åâå í ')æè á úéùàøá ( àä
ò àìà åö úéì äåî÷åà"íéøçà íéäìà ïîúîã æã 

 äãåáò éäéàã äãåáòä ãáëú äðîã ãáëá éäéàå
 ñòåëä ìë äåî÷åà àäå ñòåë ãáëäå äéì äøæ

ò ãáåò åìàë" åöéå åäéà àã æ]íãàä ìò[ 
)áæè á úéùàø ( úàã äîë íéîã úåëéôù àã

 øîà)å è úéùàøá (]íãàá[ äøî àãå êôùé åîã 
 øîà úàã äîë úåîä êàìîã àáøç) ä éìùî

ã ( úåéô áøçë äãç äðòìë äøî äúéøçàå
úåéøò éåìâ àã øîàìä øîúà äéìò ìåçè àãå 

)ë ì éìùî (åâå äéô äúçîå äìëà ' úéì ìåçèã
øéëòî àé÷ùúàå ïé÷øòå àîåô äéì àîãã å

 åäéà àãå àîåô äéì àðçëùà àìå ãáëã àîëåà
åâå äéô äúçîå äìëà ' äøîî íéîã éëôåù ìë

 äøî ïàæçã ãéî àáìã àîãã ïé÷øòã ïåðéà
 ïééñëúà åäìë ïééøòå äîã÷ ïéçøá ïåäìë
 ìò øáòã ïàî ìåçèã àîëåà íãá àëåùçá

òå àîã úëéôù"âå æ" äøî ãáëá äéúîùð àéìâ ò

                                                                                                                                                                                     

  ).ו"לש(ת דף טז "תיקון כה הוא הקדמ). א"ד(סוף תצא ותקונים תקון כה דף עד ותקון ה  א
 ).הערת הזוהר(ב "יל ו עלע ב
 ).א"ד(חיות הכסא ' להיות ראש בד ג
  ).א"ד(ד "ב ורל"א ע"פנחס רל. הם הקליפות חיצונות סמאל וכוחותיו ד
לכן נאסרו , ר"מטו' שבחטא דעץ הדעת נתערב הרע בטוב וכלול כל א, א שם"א וגר"ז קה ע"תיקו' עי ה

 ).ב"ב פב ע"ה ח"דע(ה "בה "העריות כדי שלא להכניס את הרע בגילוי של שם הוי
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 אחרים וששה ,ה"י כחשבון הם עריות ו"ט
 בגלות ישראל שגלו פניל .'ו כחשבון
 את הוא ברוך הקדוש צוה ,עמם ושכינה
 הזו והגלות ,"תגלה לא אמך ותוער" ישראל

 שכתוב זהו .השכינה ערות לוייג היא
 גלוי ועל ".אמכם לחהוש ובפשעיכם"

 וזוהי ,בגלות ושכינה ישראל גלו עריות
 אמם ,ת"לילי היא זו וערוה .השכינה ערות

 .שלה יותער הם רב וערב ,רב ערב של
 נאמר שעליו ,שלמעלה ישראל של ועריות

 הפרידו והם ".תגלה לא 'וגו אביך ערות"
 זהו ,ביניהם 'ו תתקרב שלא 'ה 'ה בין

 והם ,"תגלה לא ובתה אשה ערות" שכתוב
 רב שהערב שבזמן ,ותחתונה עליונה שכינה
 בורים'ג פילים'נ )ע"ע ר"נג' סי (שהם

 אין ,'לה 'ה בין ,נקים'ע פאים'ר מלקים'ע
 .ביניהם להתקרב הוא ברוך לקדוש רשות
 'בה "יחרב" ,"ויבש יחרב ונהר" הדבר וסוד

 שלא כדי ,תחתונה 'בה "ויבש" ,עליונה
 .החיים עץ שהיא 'מו רב ערב יתפרנסו

 בזמן 'ה 'ה בין 'לו התקרבות אין ולכן
 'י לאות רשות ואין .ביניהם רב שערב

 ערות" שכתוב זהו ,השניה 'לה להתקרב
 'לה 'ו בין הפרידו והם ,"תגלה לא ךכלת

 לא אביך אשת ערות" שכתוב זהו ,העליונה
 .בת 'ה ,בן 'ו ,אם 'ה ,אב היא 'שי ,"תגלה
 אשת ערות" ,עליונה 'ה אליו צוה ולכן
 ,"אביך בת אחותך ערות" ".תגלה לא אביך

 ,"בתה בת ואת בנה בת את" ,תחתונה 'ה זו
 ערות" .'ה של תולדות שהם ,א"ה א"ה הם
 אות של תולדה שהוא ,ד"יו זו "אביך אחי

  .ו"לוא אח והוא ,'י

äéì ïéðééãå ìåçèàâá  åäééìò ïðîî úìúå íðäé
äîéçå óà úéçùîáè "é ïáùåçë ïåðéà ïééøò å" ä

å ïáùåçë ïéðøçà úéùå ' ìàøùé åìâã íã÷
á÷ éðî ïåäîò àúðéëùå àúåìâá" ìàøùéì ä

)æ çé àø÷éå ( àúåìâ àãå äìâú àì êîà úåøò
ää àúðéëùã àúåøò éåìâ åäéà" ã)à ð äéòùé (

â ìòå íëîà äçìåù íëéòùôáå"àøùé åìâ ò ì
 àúðéëùã äåøò éäéà àãå àúåìâá àúðéëùå
 áø áøòå áø áøòã àîà úéìéì éäéà äåøò éàäå
 àìéòìã ìàøùéã úåéøòå äìéã úåéøò ïåðéà

 øîúà äéìòã)æ çé àø÷éå ( äìâú àì êéáà úåøò
ä ïéá ïéùéøôà ïåðéàå 'ä 'å áéø÷úà àìã ' åäééðéá

ää"ãâ) æé íù ( ïåðéàå äìâú àì äúáå äùà úåøò
àúðéëù äàúúå äàìò ]àðîæáã) [àðîæã( áøòã 

ïåðéàã áøã ]ð'â íéìéô'ò íéøåá'íé÷ìî) [ íé÷ìîò
íéìéôð íéøåáâ(ø 'ò íéàô'ä ïéá íé÷ð 'ä ' úéì

á÷ì åùø"ää äìîã àæøå åäééðéá àáø÷ì ) äéòùé
ä èé (äá áøçé ùáéå áøçé øäðå ' ùáéå äàìò

äá 'å ïî áø áøò ïåñðøôúé àìã ïéâá äàúú '
éçä õò åäéàãâáå íé"åì åáéø÷ úéì ã 'ä ïéá 'ä '

é úàì åùø úéìå åäééðéá áø áøòã àðîæá '
äá àáø÷ì 'ää àðééðú" ã)åè çé àø÷éå ( úåøò

å ïéá åùéøôà ïåðéàå äìâú àì êúìë 'äì 'äàìòå 
ää" ã)ç íù (éã äìâú àì êéáà úùà úåøò '

ä áà åäéà 'å íà 'ä ïá ' äéáâì éðî àã ïéâáå úá
ä ' úùà úåøò äàìò äìâú àì êéáà)è íù (

êéáà úá êúåçà úåøò ä àã ' úá úà äàúú
ä ïåðéà äúá úá úàå äðá"ä à" ïéãìåú ïåðéàã à

äã 'åé àã êéáà éçà úåøò" úàã äãìåú åäéàã ã
é 'àåì çà åäéàå"å:  

 רביםומע רב שערב בזמן סוף סוף
 שם באותיות ויחוד רבהיק אין ,בישראל

 אמרנ ,מהעולם ימחוכאשר  ומיד ,ה"יהו
 ביום" ,הוא ברוך הקדוש של באותיות

 ולכן ".אחד ושמו אחד ה"יהו יהיה ההוא

 ìàøùéá ïéáøåòî áø áøòã àðîæá óåñ óåñ
 åáéø÷ úéìåäé íù ïååúàá àãåçéå" ãéîå ä

á÷ã ïååúàá øîúà àîìòî ïåçîúéã" ä) äéøëæ
è ãé (åäé äéäé àåää íåéá" ãçà åîùå ãçà ä

                                                                                                                                                                                     

 ).נ"ש) (מ"א(ך "ס קח את מט"ל דז"ונ. 'ה טחול ודיינין ליה כו"בכבד מר א
ל שמשה קבור בגיא "ע אם כן היינו דארז"ל לפי סדר זה נמצא חמה כנגד ג"ונ. 'משחית אף וחמה וכו ב

 ).נ"ש(ק "ע ודו"מול בית פעור להשבית חמה כי שם חטאו בג
 ).והרהערת הז(אחרי מות עד  ג
 .ד"ש כג ע"ב והקדו"ז צז ע"תיקו' עי, )ק"הגהות דפ (ע"ע ר"נג'  סיד
 ".ה"לית ליה לקוב' לה' ה"ובמקומו איתא , א"נמחק בהגהות הגר" ה"לית רשו לקב' ה' ה" ה
  ). א"ד(א "ד לה"ל בין יו"צ ו
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 ,בתורה יחוד להם יש ,ישראל שהם ,אדם
 ,"בה למחזיקים היא חיים עץ" בה שנאמר

 נקראו שמצדה מלכות ,המלכה והיא
 ברוך הקדוש אמר ולכן ,מלכים בני ישראל

 לו אעשה לבדו האדם היות טוב לא" ,הוא
 ,נער אותו של אשתו ,משנה זו ,"כנגדו עזר

 זכו אםו .השכינה שפחת )והיא( והוא
 של מצד ,בגלות להם עוזרת היא ,ישראל

 מצד כנגדו היא ,לא ואם ,כשר טהור תריה
 וכשר היתר טהור .סוריא פסול טמא של

 יצר הוא סוריא טמא פסול ,הטוב יצר הוא
 נדה ודם רוטה דם לה שיש ואשה .הרע
 בת ואינה ול הוש היא ,המשנה של מצד
 רב שערב עד יחוד שאין ,שלו יחוד ,זוגו

 מחוץ משה נקבר ולכן ,מהעולם ימחו
 ולא" ,משנה היא וקבורתו ,הקדושה לארץ

 ".הזה היום עד קבורתו את איש ידע
 שהיא ,מלכהה על ששולטת משנה קבורתו

  מלכהו ומלך למשה קבלה

âáå" àãåçé ïåì úéà ìàøùé ïåðéàã íãà ã
 äá øîúàã àúééøåàá)çé â éìùî ( àéä íééç õò

åëìî àúéðåøèî éäéàå äá íé÷éæçîì" ú
íéëìî éðá ìàøùé åàéø÷úà àäøèñîãàâáå " ã

á÷ øîà" åì äùòà åãáì íãàä úåéä áåè àì ä
 åãâðë øæò)çé á úéùàøá (àã àúúà äðùî 

 åäéàå øòð àåääã>ð" àéäéàå< àúðéëùã äçôù 
 àøèñî àúåìâá ïåì øæò éäéà ìàøùé åëæ éàå
 àøèñî åãâðë éäéà åàì éàå øùë øåäè øúäã

ä øåäè øåñà ìåñô àîèãé øöé åäéà øùë øú
 øåñà àîè ìåñô áåèä àúúàå òøä øöé åäéà

 äðùîã àøèñî äãð íãå øäåè íã äì úéàã
 äéìéã àãåçé äéâåæ úá éäéà åàìå äéì àéåù éäéà
 àîìòî ïåçîúé áø áøòã ãò àãåçé úéìã

âáå"ãá àùéã÷ àòøàî øáì äùî øá÷úà 
 úé øáâ òãé àìå éäéà äðùî äéìéã àúøåá÷å
 äðùî äéìéã àúøåá÷ ïéãä àîåé ãò äéúøåá÷

î ìò àèìùã äùîì äìá÷ éäéàã àúéðåøè
àúéðåøèîå àëìîå  

  çë/à  
 שלוש תחת" ולכן .מבעלה מתפרדת

 זהו "ימלוך כי עבד תחת" ,"' וגוארץ רגזה
 כי ונבל" ,משנה זו "ושפחה" ,הידוע עבד

 ולא נבל עם" ,רב ערב זה "לחם ישבע
  ".חכם

 àã ïéâá äìòáî àùøôúî)àë ì éìùî (
åëå õøà äæâø ùìù úçú 'ë ãáò úçú êåìîé é

 éë ìáðå äðùî àã äçôùå àòéãé àãáò åäéà àã
íëç àìå ìáð íò áø áøò àã íçì òáùé:  

 מן אלהים 'ה ויצר" ,ואמר פתח עוד
 עוף כל ואת השדה חית כל האדמה
 לב אטומי שהם לעולם אוי ,"השמים
 בסודות מסתכלים שלא םיעיני וסתומי
 ועוף השדה חית שודאי יודעים ולא התורה
 שהם באלו לויואפ .הארץ עמי הם השמים

 )בגלות( עזר בהם נמצא לא ,חיה נפש
 .עמה שהוא למשה ולא ,בגלות לשכינה

 .ממנה זז לא שכינה שגלתה זמן שבכל
 של מעשה נתן מי והרי ,אלעזר רבי אמר

 øîàå çúô ãåò)èé á úéùàøá( åäé øöéå" ä
éäìà" óåò ìëå äãùä úéç ìë äîãàä ïî í

àáì ïéîéèà ïåðéàã àîìòì éåå íéîùäâ ïéîéúñå 
 ïéòãé àìå àúééøåàã éæøá ïéìëúñî àìã ïéðééò
 õøàä éîò ïåðéà íéîùä óåòå äãùä úéç éàãåã

 ïéìàá åìéôàåôð ïåðéàã øæò çëúùà àì äéç ù
àúåìâá ïåäáã åàúðéëùääùîì àìå àúåìâá å 

 ææ àì àúðéëù úìâã àðîæ ìëáã äîò åäéàã
à äðî" íãàã àãáåò áäé ïàî àäå øæòìà ø

                                                                                                                                                                                     

  . בני מלכים דאצילותואעולם הבריאה הד' ח שער כט פרק ג"ע' עי א
 ).הערת הזוהר(ב "לעיל כו ע ב
 ).א"ד(ערלי לב שאינם יכולין להבין  ג
 .נמחק ביהל אור ד
 .ע מקורו"וצ, "לשכינתא) בגלותא"(בדפוס וילנא איתא  ה
 ).נ"ש) (מ"א(ל "כצ' איהי בגלותא ולא למשה כולא אשתכח עזר בהו בגלותא לשכינתא ד ו
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 ,לו אמר .ובמשה בישראל] הראשון[ אדם
 מגיד" למדת לא וכי .כך אמרת ואתה ,בני

 ,ודאי הוא ךכ ,לו אמר ".אחרית מראשית
 ובגללו ,אדם נקרא והוא ,מת לא משה ולכן

 מצא לא ולאדם" האחרונה בגלות נאמר
 בעמוד נאמר וכן .כנגדו כולם אלא ,"עזר

 שיוציא "עזר מצא לא ולאדם" האמצעי
 וכה כה ויפן" שכתוב זהו ,מהגלות שכינה

 בדמותו הוא ומשה ".איש אין כי וירא
 ."כנגדו עזר מצא לא" בו שנאמר ,ממש

 על תרדמה אלהים 'ה ויפל" זמן באותו
 "תרדמה" .ואמא אבא ,"אלהים 'ה" ".האדם

 על נפלה ותרדמה" בה שנאמר ,הגלות זו
 נהיש איןו ,ויישן משה על הפילו ".אברם
 ,"מצלעתיו אחת ויקח" .גלות אלא

 למותוע מאותםאלא , של מימצלעותיו 
 ,מהם אחד ואמא אבא נטלו ,מלכהה של

 בשר רוויסג" .כלבנה היפ ,לבן צד והוא
 הוא בשגם" בו שנאמר בשר זה ,"תחתנה

 נאמר ועליו .םֹודַא משה של בשר ,"בשר
 כלבנה יפה" ולכן ',חמה כפני משה פני'

 רצו ,"בשר ויסגר" אחר דבר ".כחמה ברה
 ".בעדו 'ה ויסגר" שכתוב זהו ,בה עליו להגן
 מתולע" שנאמר כמו ,"ויסגר" אחר דבר

 מלכהה שבה ,יימת מתקמסגרת ,"המסגרת
  .המעשה ימי ששת סגור יהיה"

äùîáå ìàøùéáà úøîà úðàå éøá äéì øîà 
 úôéìåà àì éëå éëä)åî äéòùéé  ( úéùàøî ãéâî

àã ïéâáå éàãå àåä éëä äéì øîà úéøçà äùî 
 øîúà äéðéâáå åäéà éø÷úà íãàå úéî àì

 øæò àöî àì íãàìå äàøúá àúåìâá) úéùàøá
ë á ( àúéòöîàã àãåîò ïëå åãâðë åäìë àìà

 ÷éôàã øæò àöî àì íãàìå äéá øîúà
ää àúåìâ ïî äéúðéëù" ã)áé á úåîù ( äë ïôéå

 ùîî äéð÷åéãá åäéà äùîå ùéà ïéà éë àøéå äëå
 øæò àöî àì äéá øîúàã àðîæ àåääá åãâðë

åäé ìôéå"éäìà ä" íãàä ìò äîãøú í) úéùàøá
àë á (åäé"éäìà ä" àã äîãøú àîàå àáà í

 äéá øîúàã àúåìâ)íùáé åè  ( äìôð äîãøúå
 äðéù úéì ïùééå äùî ìò äéì éîøà íøáà ìò

 åéúåòìöî úçà ç÷éå àúåìâ àìà)íùàë á ( 
ïéìàî àìà ïàîã åéúåòìöîá ïéîìåò 

åìèð àúéðåøèîã åäéàå åäééðî ãç àîàå àáà 
äðúçú øùá øâñéå äðáìë äôé àøååç àøèñâ 

 øùá àåä íâùá äéá øîúàã øùá àã
)â å úéùàøá (äùîã øùáã øîúà äéìòå ÷îåñ 

âáå äîç éðôë äùî éðô" ã)é å øéù ( äðáìë äôé
àðâàì ïàòá øùá øâñéå øçà øáã äîçë äøáä 

ää äéìò äá" ã)æé æ úéùàøá (åäé øâñéå"òá ä åã
 øîà úàã äîë øâñéå øçà øáã)æë äë úåîù (

 äáã úîéé÷úî úøâñî úøâñîä úîåòì
 àúéðåøèî)à åî ìà÷æçé ( éîé úùù øåâñ äéäé

äùòîäå:  
åäé ïáéå"éäìà ä" òìöä úà í) á úéùàøá נרמז כאן ,"הצלע את אלהים 'ה ויבן"

                                                                                                                                                                                     

לו לא י וא,י החטא"ה היה מסוד הזיהרא עלאה דאדם הראשון אשר נסתלק ממנו ע" משה רבינו עא
 ).ב"ב קלט ע"ה ח"דע (לתיקונו כמו קודם החטאחוזר היה העולם , ישראלחטאו ישראל והיה נכנס לארץ 

ש "הם היכלותיה אשר היא משתמשת בהן כל צרכה כממאלו הנערות של המלכה עטרה ואותן נערות  ב
כ בגלות נעשים פניה "ויקהל ופקודי והיה קודם הגלות פניה לבן מצד החסד והיינו יפה כלבנה ואח' בפ

  ).א"ד(אדומים מצד הדין והיינו ברה כחמה 
וקנו ת, י צליית הבשר על ידי מלאכי השרת"וע, )ש"ב עיי"ב לה ע"ה ח"דע(א "דז' הבשר הוא בסט ג

בשגם הוא " דא בשר דאתמר ביה - " ויסגור בשר תחתנה). "ג"ב לה ע"ה ח"דע(הנשמות החדשות לצאת 
פ מתרבה האור בהם גם באחוריים שלהם ונעשו כמו פנים ואין יכולת "דע כאשר הם פב. בשר דמשה" בשר

ר בשר תחתנה וזהו ויסגו. לחיצונים ליאחז בהם כי האור גדול ומסמא את עיניהם ואינם רואין אותם
ה לא נזכר עד שם סמך שהוא סומך "בשר בסוד לב בשר שהוא חסד ומש' שבמקום הדין נכנס החסד הנק

 ).נ"ש) (ה"ז(ש לקמן "א כמ"ועוזר לו שננסרה ובאה בפנים של הז
ב "ר קמב ע"א שם ובאד"ב ובהגר"א ומו ע"ז תיקון יט סמוך לסופו מא ע"תיקו' עי. זוהר הרקיע' עי ד

 ).ו"לש(א "ן נו ותיקון נח בהגרובסוף תיקו
א "הרב מהנערות של מלכות שהם ספירותיה לקחו או' ופי). א"ד(להגין עליה שלא יקיפוה הקליפות  ה

  ).א"נ(ב "הרש. כתרה הוא סטרא חוורא החסדים שלצורך כתרה
 .אריכות ביהל אור' עי ו
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 שוב בנה שלא כיון בו שאמרו ,היבום סוד
 את יבנה לא אשר" שכתוב זהו .יבנה לא

 הוא רוךב הקדוש לגבי אבל ,"אחיו בית
 ואמא אבא ,"אלהים 'ה ויבן" בו נאמר
 בונה" שכתוב זהו ,אליו ,אותה בונים

 אבא ,ה"י בן שהוא 'ו ".ה"יהו ירושלים
 את אלהים 'ה ויבן" נאמר עליהם ,ואמא
 העמוד זה ,"האדם מן לקח אשר" ".הצלע

 אותו הביא ,"האדם אל אהיויב" ,האמצעי
 ועליה .שלה ילדהה ,'מה שלקח הצלע אל

 אש חומת 'ה נאם לה אהיה ואני" רנאמ
 על המקדש בית יבנה זה בהר ולכן ,"סביב

 לדורי קיים יהיהו ,הוא ברוך הקדוש ידי
 הבית כבוד יהיה גדול" נאמר ועליו .דורות

 נבנה שהראשון ,"הראשון מן האחרון הזה
 ,הוא ברוך הקדוש ידי על וזה ,אדם ידי על

 יובונ עמלו שוא בית יבנה לא 'ה אם" ,ולכן
 את אלהים 'ה ויבן" ,במשה נאמר וכן ".בו

 המשכן ולצלע" שנאמר כמו ,"הצלע
 ,לבן חסד של מצד ודאי צלע ,"השנית

 ,"תחתנה בשר ויסגר" .לבנה נקראת משם
 ונכלל ,הגבורה מצד םואד שהוא בשר

 לראשי תחת שמאלו" זמן באותו .בשניהם
 מעצמי עצם הפעם זאת" ".תחבקני וימינו
 רסהוהמא נערה ,שכינה וז ,"מבשרי ובשר

 הפעם זאת" בה נאמר ,האמצעי לעמוד
 ובשר מעצמי עצם שהיא ידעתי אני ,"'וגו

 מצד "אשה יקרא" ודאי "לזאת" ,מבשרי
 ,"זאת קחהול מאיש כי",  אמאשהיא עליון
 בדמותו משה וכן .'י שהוא אבא של מצד

 אחד כל ישראל יזכו זמן באותו .למטה
 לכם ונתתי" שכתוב וזהו ,זוגו לבת ואחד

áë (àëäà ïåéë äéá åøîàã íåáéã àæø æéîøúà 
ää äðáé àì áåù äðá àìù" ã)è äë íéøáã (

á÷ éáâì ìáà åéçà úéá úà äðáé àì øùà" ä
åäé ïáéå äéá øîúà"à äéäì" éðá àîàå àáà í

ää äéáâì äì" ã)á æî÷ íéìäú ( íìùåøé äðåá
åäé"å ä 'é ïá åäéàã" øîúà åäééìò àîàå àáà ä

åäé ïáéå"éäìà ä" ïî ç÷ì øùà òìöä úà í
 íãàä ìà äàéáéå àúéòöîàã àãåîò àã íãàä

ä ïî ìéèðã òìö éáâì äéì éúééà ' äìéã àîéìåò
 øîúà äìòå)è á äéøëæ (ð äì äéäà éðàå íà

åäé" àã àøåèá àã ïéâáå áéáñ ùà úîåç ä
àá÷ã àãé ìò àùã÷î éá éðáú"àîéé÷ àäé äá 

 øîúà äéìòå ïéøã éøãì)è á éâç ( äéäé ìåãâ
 äàîã÷ã ïåùàøä ïî ïåøçàä äæä úéáä ãåáë

ùð øáã àãé ìò éðáúàâá÷ã àãé ìò éàäå " ä
 àã ïéâáå)à æë÷ íéìäú (åäé íà" úéá äðáé àì ä

 åéðåá åìîò àåùåäé ïáéå äùîá øîúà ïëå åá" ä
éäìà" øîà úàã äîë òìöä úà í)ë åë úåîù (

úéðùä ïëùîä òìöìåã ãñçã àøèñî éàãå òìö 
 øùá øâñéå àøäéñ úàéø÷úà ïîúî øååç

äðúçúä äøåáâã àøèñî ÷îåñ åäéàã øùá 
åäééåøúá ìéìëúàåå àðîæ àåääá )å á øéù (

 éð÷áçú åðéîéå éùàøì úçú åìàîù) á úéùàøá
âë (éøùáî øùáå éîöòî íöò íòôä úàææ àã 

 àãåîò éáâì äñøåàîä äøòð àúðéëù
åâå íòôä úàæ äá øîúà àúéòöîàã ' àðà

 úàæì éøùáî øùáå éîöòî íöò éäéàã àðòãé

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב "תצא רפ ע א
 ).הערת הזוהר(ט "י דף קי"מ ב
 ). א"נ(מ "א. ק דלעתיד יהיה במקום יבום"ת הדרוש שהבנין בהממשמעו ג
 ).ו"לש(ב "ב ופקודי רנח רע"תזריע מד ע' א ועי"א ויקרא יט ע"ב ומט ע"מח ע ד
 ).הערת הזוהר(ב "תיקון כא וכ ע ה
 ,)א"צ יא ע"ספד (הגלופי דגלופיןבחינת הוא הרי  ,ן דלויתן"ג אשר למעלה הוא הזו" מהעטרין דחוו

 ).ב"ב לה ע"ה ח"דע( הנזכר כאן א"דז' הוא המלכות נוקהרי ג אשר למטה "ין דחוומהעטר
  .ע ח"ש קיצור אבי"בפת' עי ז
 ).נ"ש) (מ"א(ל לעתיד לבא שיברא נשמות חדשות כדלקמן בסמוך "ר. 'בההוא זימנא יזכו ישראל כו ח
מ "עו באדם הראשון אז יתוקנו כל הנשמות שלא נכללמאחר ו, וזאת. כאשר יצאו כל הנשמות שבגוף ט

והיינו , )ד"ב לו ע"ה ח"דע(והיינו התיקון של האלף השביעי ). ב"ב לה ע"ה ח"דע (ן"פ דזו"ווג דפבי בזוצאשי
' עי). ד"ב ע”א ע"ה ח"דע(א "ז קיט ע"א וכן תיקו"זוהר שמות י ע' ועי. ר"מלכי היושר התלויים במעשה אדה

מכאן משמע שהנשמות החדשות יהיו , )ב"א קה ע"ללים חכ(א "ז קיט ע"א ותיקו"שמות י ע, א"וירא קיט ע
ש אריכות בענין "ועיי, משמע שהוא דווקא באלף השביעי' בזמן ביאת המשיח אמנם מספר הגלגולים פרק ז

ואילו תיקון האצילות , ע עצמם יכולים ליתקן בכל עת"ויש ליישב דבי, )א"ב וכן קלט ע"ב קלח ע"כללים ח(
והאצילות , ע דאצילות תיקונם מאחר תחיית המתים"ואילו הבי, את המשיחע הוא רק בראשית בי"דבי

 ).ד"ב קלט ע"כללים ח(' דאצילות תיקונו בסוד עיבור שבאלף הז
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 וכתוב ,"בקרבכם אתן חדשה ורוח חדש לב
  ואלו ,"' וגותיכםוובנ בניכם ונבאו"

îà éäéàã äàìò àøèñî äùà àø÷é éàãå" éë à
áàã àøèñî úàæ äç÷ì ùéàî"é åäéàã à ' ïëå

åëæé àðîæ àåääá àúúì äéìéã àð÷åéãá äùî 
ìàøùéçäéâåæ úáì ãçå ãç ìë è åäéà àãå 
 áéúëã)ë åì ìà÷æçéå ( çåøå ùãç áì íëì éúúðå

 áéúëå íëáø÷á ïúà äùãç)à â ìàåé ( åàáðå
åâå íëéúåðáå íëéðá 'ïéìàå  

  çë/á  
 על להיות שעתידים חדשות נשמות הם
 עד בא דוד בן אין שפרשוה כמו ,ישראל
 החדשות ואז ,שבגוף נשמות כל שיכלו

 ,מהעולם רב ערב יעברו זמן באותו .ואויב
 ,זוגו בבת אחד כל ,ובמשה בישראל ונאמר

 ולא ואשתו האדם ערומים שניהם ויהיו"
 שאלה ,מהעולם ערוה רושתעב ,"ששוויתב
  .ודאי רב ערב ,גלות שגרמו הם

 ìò éåäîì ïéãéúòã ïéúãç ïéúîùð ïåðéà
 åìëéù ãò àá ãåã ïá ïéà äåî÷åàã äîë ìàøùé

úåîùð ìëóåâáù àåàåáé úåùãçä æàå á àåääá 
áø áøò ïéøáòúî àðîæâ øîúàå àîìòî 

åäééâåæ úáá ãç ìë äùîáå ìàøùéáã åéäéå 
åùùåáúé àìå åúùàå íãàä íéîåøò íäéðùä 

 åîøâã ïåðéà ïéìàã àîìòî äåøò øáòúàã
éàãå áø áøò àúåìâå:  

 מכל ערום היה והנחש" נאמר ועליהם
 החיות למכ לרע ערום ,"' וגוהשדה חית
 בני והם ,ם"עכו עובדי אומות העולם של

 רב וערב .חוה את תהישפ הקדמוני הנחש
 ,בחוה נחש שהטיל זוהמא היו הם ודאי

 הבל את והרג קין יצא זוהמא ומאותה
 ,"בשר הוא בשגם" בו שנאמר ,צאן רועה

 ,משה הוא ודאי ם"בשג .הבל זה "בשגם"
 .אדם של בכור בן היה והוא ,אותו והרג
 ערות על לכסות כדי ,משה ,זה כל ועם
 ובני" בה שנאמר יתרו בת את לקח ,אביו
 נקרא למה ,פרשוה והרי ".משה חתן קיני

 וחבר" שנאמר כמו ,מקין שנפרד ,"קיני"
 להחזיר רצה כך אחרו ".מקין נפרד הקיני
 ,אביו ערות את לכסות ,בתשובה רב ערב

 טובה מחשבה מצרף הוא ברוך הקדושש
 הם ,הוא ברוך הקדוש לו ואמר ,למעשה

צד ( חטא הם אלה ,מהם תשמר רע מגזע
 טוב הדעת ומעץ" לו שאמר ,אדם של) הרע

 øîúà åäééìòå)à â úéùàøá (ä ùçðäå äé
åâå äãùä úéç ìëî íåøò ' ïååéç ìëî òøì íåøò

åëòò àîìòã ïéîåàã" ùçðã éåðá ïåðéàå í
 ååä ïåðéà éàãå áø áøòå äåçì éúôã éðåîã÷ä

äåçá ùçð ìéèàã àîäåææ ÷ôð àîäåæ àéääîå 
 íâùá äéá øîúàã ïàö äòåø ìáäì ìè÷å ïé÷

 øùá àåä)â å úéùàøá (âùá ìáä äæ íâùá" í
ùî åäéà éàãå"÷å ä àøá äåä åäéàå äéì ìéè

 ìò äàñëì ïéâá äùî àã ìë íòå íãàã àøëåá
 äéá øîúàã åøúé úá ìèð éäåáàã àúééøò

)æè à íéèôåù ( äåî÷åà àäå äùî ïúåç éðé÷ éðáå
 øîà úàã äîë ïé÷î ãøôðù éðé÷ éø÷úà éàîà

)àé ã íù (> àòá øúáìå ïé÷î ãøôð éðé÷ä øáçå
àúééøò äàñëì àúáåéúá áø áøò àøãäàì 

 éäåáàããá÷" äùòîì äôøöî äáåè äáùçî ä
á÷ äéì øîàå"ä< øîúñú ïåðéà àùéá àòæâî 

                                                           

לקמן ' עי). ו"לש(א "ז קיט ע"תיקו' ועי', ג' מ סי"ש בשמות רבה פ"כמ, ר"הם אותן שהיו כלולים באדה א
ספר הגלגולים פרק ' ועי, הערה הקודמת' ועי, )ו"לש(א " י עשמות' עי, ]ודברינו שם בשם הכללים[א "קיט ע

 ).ב"ב צו ע"ה ח"דע(ואז כולם יחזרו לשרשם שבאמא , )א"ב צו ע"ה ח"דע(' ז
 ).ו"לש(ר "הם אותן שלא היו כלולים באדה ב
 ).א"ב קא ע"ה ח"דע(ה "הנסיונות שניסו אבותינו להקב' י הערב רב כלל ישראל נכשלו בכל י"ע ג
' ז' בספר הגלגולים פ”כז ע' א בדומה לו עי"כ, חדו אותן שנכללו בו עם אותן שלא נכללו בושיתיי ד

 ).?@@מקור(
 ).א"ד(א "בראשית נד ע' ש ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ וגו"הקליפה יעביר מן הארץ כמ ה
 .אריכות ביהל אור' עי ו
 .ג"א ולט ע"י לט ע"שער מאמרי רשב' עי ז



 øäæúéùàøá 

145 

צד  (חטא הם אלה ,"ממנו תאכל לא ורע
 ישראל גלו ובגללם .וישראל משה של )הרע

 את ויגרש" שכתוב זהו .משם וגרשו ,בגלות
  .ישראל בודאי ואדם ,"האדם

 õòîå äéì øîàã íãàã äáåç ïåðéà ïéìà åäééðî
 åðîî ìëàú àì òøå áåè úòãä)æé á úéùàøá (

 åìâ åäééðéâáå ìàøùéå äùîã äáåç ïåðéà ïéìà
ää ïîúî åëøúúàå àúåìâá ìàøùé" ã

)ãë â úéùàøá (ãàä úà ùøâéå ìàøùé íãàå í
 éàãå  

 זכה ולא ממקומו רשוג בגללם ומשה
 על עבר שבגללם ,ישראל לארץ כנסילה

 בסלע וחטא הוא ברוך הקדוש מאמר
 ודברתם" רק אלא לו אמר ולא ,בו שהכה

 מחשבה ,זה כל ועם .גרמו והם ,"הסלע אל
 ,למעשה מצרפה הוא ברוך הקדוש טובה
 אות בהם ונתן ,אותם בליק לא שהוא
 והקדוש .אביו ערות לכסות אלא ברית
 גדול לגוי תךוא ואעשה" לו אמר הוא ברוך

 חטא אשר מי" אמר ובגללם ,"ממנו ועצום
 עמלק מזרע שהם ,"מספרי אמחנו לי

 והם ,"עמלק זכר את תמחה" בו שנאמר
  .התורה של הלוחות שני את רולשב גרמו

 äëæ àìå äéøúàî êøúúà åäééðéâá äùîå
ã ìàøùéã àòøàá ìòéîì øîàî øáò åäééðéâá

á÷ä" äéì øîà àìã äéá àçîã òìñá áçå ä
 àìà)ç ë øáãîá ( ïåðéàå òìñä ìà íúøáãå
åîøâàá÷ä äáåè äáùçî àã ìë íòå " äôøöî ä

 úåà ïåäá áéäéå ïåì ìéá÷ àì åäéàã äùòîì
á÷å äåáàã àúééøò äàñëì àìà úéøá" øîà ä

 äéì)áé ãé íù ( íåöòå ìåãâ éåâì êúåà äùòàå
å åðîî øîà åäééðéâá)âì áì úåîù ( øùà éî

 ÷ìîòã àòøæî ïåðéàã éøôñî åðçîà éì àèç
 äéá øîúàã)èé äë íéøáã ( øëæ úà äçîú

àúééøåàã ïéçåì ïéøú àøáúì åîøâ ïåðéàå ÷ìîò:  
 "וידעו שניהם עיני ותפקחנה" ,ומיד
 מצרים בשעבוד ,"הם םימוער כי" ישראל

 ערום ואת" בהם ונאמר ,תורה בלי שהיו
 םוער" םיפעמי אמר איוב זה ובגלל ,"עריהו

 מה ,"ם אשוב שמהווער מייא מבטן יצתי
 ה" התהפך לערב רב לשמ,ה"שהיה מש

 שעתיד רמז כאן ,"שמה אשוב" .ולשנינה
 והולך האחרונה בגלות ביניהם רולחז

 'וה נתן 'ה" אמר והוא .ה"לשמ ביניהם
 שנשברו ובזמן ".רךומב 'ה שם יהי לקח
 נאמר ,פה שבעל ותורה ,ההתור לוחות שני

 בכמה התכסו ".תאנה עלה ויתפרו" בהם
 ,"הם םימוער כי" משום ,רב מערבקליפות 

 כנפי שלהם סוייוכ .ותםוער תתגלה שלא
 נאמר עליהם ,תפיליןה ורצועות ציצית

 כתנות ולאשתו לאדם אלהים 'ה ויעש"
 ויתפרו" ציצית לגבי אבל ,"שםיוילב עור
 זהו ,"תורוגח להם ויעשו" ".תאנה עלה

 שמע קריאת וזו ,"גבור ירך על חרבך חגור"
 זהו ,"בגרונם אל רוממות" בה שנאמר

  ".תורוחג להם ויעשו"

 íäéðù éðéò äðç÷ôúå ãéîå)æ â úéùàøá (
íéøöîã àðåèá íä íéîåøò éë ìàøùé åòãéåá 

 åäá øîúàå àúééøåà àìá ååäã)æ æè ìà÷æçé (
á øîà àã ïéâá áåéàå äéøòå íåøò úàå' éðîæ 

)àë à áåéà ( íåøòå éîà ïèáî éúàöé íåøò
 áø áøòì êôäúà äùî äåäã äî äîù áåùà

 äîù áåùà äðéðùìå äîùìâãéúòã æéîø àëäã 
àìú ìéæàå äàøúá àúåìâá åäééðéá àøæç

îùì åäééðéá" øîà åäéàå ä)àë à áåéà (åäé" ä
åäéå ïúð"åäé íù éäé ç÷ì ä" àðîæáå êøåáî ä

àã ïéçåì ïéøú åøáúàã ìòáã àúééøåàå àúééøå
äðàú äìò åøôúéå ïåäá øîúà äô) æ â úéùàøá( 

 íéîåøò éë ïéâá áø áøòî ïéôéì÷ äîëá åñëúà
åäééúéøò éìâúé àìã íää éôðë ïåäìéã àééåñëå 

øîúà åäééìòã ïéìôúã ïéòåöøå úéöéö  ùòéå
åäé"éäìà ä" øåò úåðúë åúùàìå íãàì í

 íùéáìéå)àë íù (úéå úåéöéö éáâì ìáà åøô

                                                           

 .ה ומאן גרים"ב ד"ז מו ע”קוא על תי”בהגר' עי א
 ).א"ד(בחומר של מצרים שהיה להם עבודת פרך ' פי ב
 ).א"ד(מ "א בר”עקב רעג ע' בפ' א ועי”ב ובתיקון כ עז ע”א ובתקונים יח צב ע”לקמן רה ע ג
  ".ה רמיז הכא דעתיד"קוב"במקומו איתא ו, א"נמחק בהגהות הגר" הכא רמיז דעתיד" ד
  ).א"ד(ב "א ולעיל כג ע"תצא רעח ע ה
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 åäéà àã úåøåâç)ã äî íéìäú ( ìò êáøç øåâç
÷ àãå øåáâ êøé" äéá øîúàã ù)å èî÷ íù (

åâå íðåøâá ìà úåîîåø ' íäì åùòéå àåä àã
úåøåâç:  

" ' וגואלהים 'ה קול את וישמעו"
 עם השמע" שכתוב זהו ,סיני להר כשקרבו

 ערבו ,"' וגוהאש מתוך מדבר אלהים קול
 ידבר ואל" למשה שאמרו היו והם ,תומב ר

 אתהשכיחו ו ,"נמות פן אלהים עמנו
 בהם שנאמר הארץ עמי הם ואלה ,התורה

 שהם בגלל ,"בהמה כל עם כבוש ארור"
 אתה ארור" בו שנאמר  נחשאותו מצד
 ים עירבובכמהיש  והרי ".הבהמה מכל

 מצד עירבוב יש אבל ,וחיות בהמות ,רעים
 אומות של דמצ עירבוב ויש ,הנחש של
 ויש ,השדה ובהמות לחיות שדומים ם"עכו

  שנשמתם ,מזיקים של מצדעירבוב 

åäé ìå÷ úà åòîùéå"éäìà ä"åâå í ') úéùàøá
ç â (ää éðéñã àøåèì åáéø÷ ãë" ã)âì ã íéøáã (

éäìà ìå÷ íò òîùä"åâå ùàä êåúî øáãî í '
 äùîì åøîàã ååä ïåðéàå åúéî áø áøòå) ë úåîù

æè (îò øáãé ìàåéäìà åð" åçëùàå úåîð ïô í
 ïåäá øîúàã õøàä éîò ïåðéà ïéìàå àúééøåà

)àë æë íéøáã ( ïéâá äîäá ìë íò áëåù øåøà
 øåøà äéá øîúàã àéåç àåääã àøèñî ïåðéàã
 ïåðéà ïéáåáøò äîë àäå äîäáä ìëî äúà

ïøéòá ïéùéáà àøèñî àéáåáøò úéà ìáà ïååéçå 
åëòò éîåàã àøèñî àéáåáøò úéàå ùçðã" í

 àéáåáøò úéàå àì÷çã ïøéòáå ïååéçì åîãã
ïé÷éæîã àøèñîáïúîùðã   

  èë/à  
 העולם @של מזיקים הם רשעים של
 ,ולילין ורוחות שדים של בוערב ויש ,ממש
 בכולם ואין ,בישראל ערבביםתמ והכל

 ,אחר אל ,רע נחש שהוא ,כעמלק ללומק
 רוצח ,העולם של העריות לכל לוייג הוא
 והכל ,זרה עבודה מות םס זוגו ובת ,הוא

 הכל ולא ,ל"סמא ויש ל"סמא ויש .ל"סמא
 ללומק הוא הנחש של צד אותו אבל .שוים

  .הכלמ

 ïé÷éæî ïåðéà àéáééçãîàîìòâùîî ã úéàå 
 ïéááøåòî àìëå ïéìéìå ïéçåøå íéãùã àéáåáøò
 åäéàã ÷ìîòë àééèì åäìëá úéà àìå ìàøùéá

øçà ìà àùéá àéåéçäééøò ìëì éåìâ åäéà  ï
ò úåî íñ äéâåæ úáå åäéà çöåø àîìòã" àìëå æ

àîñ"àîñ úéàå ì"àîñ úéàå ì"ìå åäìë åàìå 
àéåéçã àøèñ àåää ìáà ïééååùæ ìò àééèì åäéà 

àìë:  
 לו ויאמר האדם אל אלהים 'ה ויקרא"

 בית להחריב שעתיד לו רמז כאן ,"איכה
 שכתוב זהו .איכה בו ולבכות המקדש

 לבא ולעתיד .ה"כ י"א ".בדד ישבה איכה"
 המינים כל לבער הוא ברוך הקדוש עתיד

 המות בלע" שכתוב כמו ,מהעולם הרעים
 שכתוב כמו ,למקומו הכל שב ואז ,"לנצח

åäé àø÷éå"éäìà ä" åì øîàéå íãàä ìà í
 äëéà)è â úéùàøá ( ãéúòã äéì æéîø àëä

ä äëéà äá éëáîìå àùã÷î éá àáøçìä" ã
)à à äëéà (à ããá äáùé äëéà"ë é" àðîæìå ä

á÷ ãéúò éúàã" àîìòî ïéùéá ïéðéæ ìë àøòáì ä

                                                           

  ). א"ד(בהמות וחיות ' פי א
דחושב כאן חמשה מיני ערבובין כנגד חמשה מינים שסימנם ל "ונ. 'ואית ערבוביא מסטרא דמזיקין כו ב

 ).נ"ש) (מ"א(' א ודף כז ב”כדלעיל דף כה ע. נגע רע
 .ע מקורו"בדפוס וילנא איתא דעלמא וצ ג
א ”א ויקרא כה ע”חיי שרה ומשפטים קיח ע' ב פ”א וקכט ע”אחרי מות ע ע' א ופ”דף ע' עלה ק ד

  ).א"ד(
  ).א"ד(ר "מ' ר ואל אחר בגי"ל אח"א' עמלק בגי ה
 'הוא בבחי' וא' וכל א. אש מתלקחת ונוגה, ענן, )והיא החיצונה לכולם( סערה רוח' קלי' הרי הם הד ו

ח ריש תפילת "פע' ועי. 'ן שבכל א"שהם זו' מ ולילי"יש ס' ובכל א, "אדם בליעל"קומה שלימה ונקרא 
 ).ד"ב יט ע"ה ח"דע(ג "פ] ב"פ[נוגה ' ח שער קלי"ערבית וע

 ).א"ד(נחש הקדמוני  ז
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áéúëãë)ç äë äéòùé ( ïéãë çöðì úåîä òìá   ".אחד ושמו אחד 'ה יהיה ההוא ביום"
 áéúëãë äéøúàì àìë áú)è ãé äéøëæ ( íåéá

åäé äéäé àåää"ãçà åîùå ãçà ä:  
  úéùàøá  ".בראשית"

 השירים בשיר שנאמר שלמה כל שנינו
 )המלך יבנקב( במלך .שלו שהשלום במלך
 תחתונה )מלך(  דברנקבהב] חינתבב[ סתם

יורשת את  תחתונהש ,הדבר וסוד .בעליונה
 ,ת"בי והיינו ,כאחת שתיהן ,עליונהה

 אפריון" כתוב ".בית יבנה בחכמה" שכתוב
 ,"הלבנון מעצי שלמה המלך לו עשה

 התחתון העולם של קוןית זה "אפריון"
 הקדוש אברש טרםש .העליון מהעולם

 ,שמו בו וםסת היה ,העולם את הוא ברוך
 ,אחד בתוכו וםסת שמוו הוא )היה( ולא
 שעלה עד )לבד היה והוא( ,דבר עמד ולא

 מקוםב הכל להעמיד המחשבה של( ברצון
 ובנוי רשום והיה ,עולם לברוא )מצנפת

 של אחד טוףיבע שהתעטף עד עמד ולא
 ימין( עולם וברא )מחשבה של עליון( זהר
 והוציא ,)שמים) (וןראשה העולם של

 מאותו גדולים עליונים ארזים )אילנות(
 זהר של אחד( עליון זהר )גדול וזיו( ,האור
 עשרים על מרכבתו םוֹש )העליון ימין

 בעשר שנחקקו רשומות אותיות ושתים
 מעצי" שכתוב זהו .ישבויוהת אמירות
 "נטע אשר לבנון ארזי" וכתוב ".הלבנון

íéøéùä øéùá øîúàã äîìù ìë ïðéðúà 
äéìéã àîìùã àëìîááêìîá > ð" à éá÷åðá

àëìî<ìî àá÷åðá íúñ ä ]êìî[ äàìòá äàúú 
 àæøå]äìîã[ åäééååøú äàìòì äàúú àúøéã 

éá åðééäå ãçë"áéúëã úâ) â ãë éìùî ( äîëçá
úéá äðáéã å áéúë)è â øéù ( åì äùò ïåéøôà

éöòî äîìù êìîä àðå÷ú àã ïåéøôà ïåðáìä 
äàúú àîìòãä àøá àì ãòã äàìò àîìòî 

á÷" äåä àîìò ä>àìå äéá äéîù íéúñ àåä 
äéîùå< )àåäå åäéîù] (äéîù[ ãç äéåâá íéúñ 

 äìî àîéé÷ àìå)]ð"à [éåãåçìá äåä àåäå ( ãò
àúåòøá ÷éìñãæ) ]ð"à [ àìë àîéé÷ì äáùçîã

ïåèîáçàøèéîñã  ( íéùø äåäå àîìò éøáîì
áå ãç àôåèòá óèòúàã ãò àîéé÷ àìå éð

 àøäéæã)äáùçîã äàìò (øáå àîìò à]ð" à
äàîã÷ àîìòã àðéîé ð"íéîù à[ ÷éôàå 

)ïéðìéà (]ïéæøà[ àøåäð àåääî ïéáøáø ïéàìò 
]àáø àåéæå[ )äàìò àøäéæ(è >ð" àðéîé øäæã ãç à

äàìò<ïååúà ïéøùòå ïéøú ìò åëéúø éåùå é 
å ïøéîà øùòá åôéìâúà ïéîéùøää åáùééúà" ã

                                                           

 ).א"ד(ב "ע. א ויקרא" פד עב יתרו"תרומה קכז ע א
  ).א"ד(ב ”א ותרומה קכז ע”ב ופד ע”מז ע ב
 ).הערת הזוהר(א ”האזינו רצא ע ג
 .חכמות' א ביאור ענין ג"ז קכז ע"א על תיקו"בבהגר' עי ד
 ).א"ד(א "י וזוהר בהר קי ע' דרך אמונה ד' מנחת יהודה ובס ה
  ).א"נ(מ "א. ו"שמ' וזה רמז אפריון בגי ו
ה "ב בהגה"צ ד ע"א על ספד"בבהגר' עי" (כד סליק ברעותא"כ " משאשונה למציאות היראהסיבה ה ז

. הרי לא היו תחתונים שיעלה מהם, על רצון" עליה"איך שייך לשון של , ז"אמנם קשה ע ).ס"שזה עליה במו
ש ובכל עליון כלול שור, הרצוןגופא וכתר הוא , כתר שנזדווג מיניה וביהל שתחילת הכל היה מ"אלא צ

דהיינו מהמלכות , ן מסופו לראשו" מווהי, פועל הלאכח ה העת לצאת מהכאשר הגיעולכן , התחתון
ח בסוף "ע' ועי). א"א יב ע"כללים ח (תפשטות הראשוןההוא המלכות דההרי , שבשורש העליון של התחתון

עוד נח עד ' ועי. םשזהו הזיווג שלפני בריאת האד', ח נקודות פרק ו"ע' ועי). ב"ב יג ע"כללים ח(נקודות 
 .ב"לך לך פו ע, א"שם רנא ע, א"וישלח קעב ע, א"ע

שעליו נאמר נתיב לא ידעו עיט והוא רמז אל ראשית האצילות החופף על כלם וכן ' בהנהגת נתיב א ח
מ סמיטרא מלשון סימטא והיינו נתיב מקום "מצנפת החופף ומכסה על כל הראש אף כאן כן וי' סמיטרא פי

ב שם מפרשים את לשון "ויקרא י ע' ועי). א"ד( הרבים ורמז שנתיב הזה אינו מושג כלל שאין בו דריסת
 ".מטון"

  ).א"ד(א ושם הבנת המאמר ”ש יא ע"ל ע"כך היא נוסחת החייט ז ט
 ).א"ד(ב אותיות התורה "עשה מרכבתו על כ י
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äéù"è â ù (áéúëå ïåðáìä éöòîà)  íéìäú(ää" ã  ).אפריוןאותו  תא עשה מאלו שהרי(
æè ã÷ ( òèð øùà ïåðáì éæøà)]ð"à [ ïéìàî àäã

ïåéøôà àåää ãéáò:(  
 ,לעצמו "לו" ,"שלמה המלך לו עשה"

 ,עליון כבוד להראות "לו" ,קונוילת "לו"
 כמו ,אחד ושמו אחד שהוא להודיע "לו"

 ,"אחד ושמו אחד ה"יהו יהיה(" שנאמר
 ".לבדך 'ה שמך אתה כי וידעו" )ובוכת

 משגיח ,ידועים היכלות ,ההכאה בהגיע
 סוטה לימין משגיח ,למעלה זה לצד

 ,קצוות לארבעה וכן ,למטה יורד לשמאל
 ולארבעה ולמטה למעלה נפרדה תמלכוה

 ,למטה יורד אחד עליון נהר להיות קצוות
 כל" שנאמר כמו ,הגדול לים ועושהו
 ".מלא איננו היםו הים אל הולכים הנחלים

 ,לתוכו אותו ושואב הכל כונס הוא שהרי
 שושנת השרון חבצלת אני" שנאמר כמו

 הים מקום אלא שרון ואין ,"העמקים
 שמוציא ,העולם מימי כל ששואב הגדול
 מוציא זה לכן ,בו ונכנסים( ומאיר ושואב

 ידועות בדרכים בזה זה )מאיר שואב וזה
 יהםעל כתוב ואז ,)עליו כופים נחלים(
 בראשית בית זה ועל ,"בית יבנה בחכמה"
 בית( )סתם מלך העולם של בית זה ועל(

 ).התחתון כך אף וכן ,בחכמה נבנה עליון
 מלך .העולם בשּוִי ,הגדול עליון בית אבל
 "באלהים ישמח והמלך" ,תחתון בית ,סתם

 בו זולאח עליונה )גבורה כשמתעוררת(
 הכל להיות ,השמחב ולקרבו ראשו תחת

 שמחה ,"באלהים ישמח והמלך" .דאח
 איצש )שמאירא "נ, באור(  שהוציאאורב

, שנים בו יםונכנס וגנוז טמיר אחד בשביל
 נתקן העולם זה ועל ,אחד שהםשנים 
 עולם "באלהים ישמח והמלך" .שלם בקיום

 העליון בעולם שמח התחתון )עליון אור(
 שמחה( עמק )ששלח אותו וםסת(

 ,שמח םמקו באיזה ויוצאת ששופעת
 ,לכל חיים ,)שולח בו ,שמח בו באלהים

 äîìù êìîä åì äùò)äéù"è â ù ( åì
äéîøâìá åì äàìò àø÷é äàæçàì åì äéðå÷úì åì 

 øîà úàã äîë ãç äéîùå ãç åäéàã àòãåàì
)è ãé äéøëæ) (]ð"à [åäé äéäé" ãçà åîùå ãçà ä

áéúëå() èé âô íéìäú ( äúà éë åòãéååäé êîù" ä
êãáìâéåôì÷ã ïåèîá ãóéèð àòéãé ïéøåèñ÷ ä 

àðéîéì óéèð àìéòì àã àøèñìå àìàîùì àèñ 
 ïëå àúúì úéçð]òáøàì) [òáøàî( åëìî ïééåæ 

 ãç éåäîì ïééåæ òáøàìå àúúå àìéòì ùøôúà
 àáø àîé äéì ãéáòå àúúì úéçð äàìò àøäð

 øîà úàã äîë)æ à úìä÷ ( íéëìåä íéìçðä ìë
äå íéä ìà àìë ùéðë àåä àäã àìî åððéà íé

 øîà úàã äîë äéåâá äéì áéàùå)à á øéù ( éðà
 àìà ïåøù ïéàå íé÷îòä úðùåù ïåøùä úìöáç

 øúà)àîé( ]àáø[ ïéîéî ìë áéàùã ] àîìòã
øéäðå áéàùå ÷éôàã[)  àã êë éðéâá äéá ïéìàòå

øéäð áéàù àãå ÷éôà ( ïòéãé ïéçøåàá àãá àã
)äéåìò ïôë àééìçð(éãëå  ï]áéúë åäééìò[)  éìùî

â ãë ( úéá äðáé äîëçá]éá àã ìòå" úéùàøá ú
ð"íúñ êìî àîìòã úéá àã ìòå à[)  äàìò úéá

éëä óåà äàúú ïëå äîëçá éðáúà ( àúéá ìáà
 àúéá íúñ êìî àîìòã àáåùé àáøáø äàìò

 äàúú)áé âñ íéìäú (éäìàá çîùé êìîäå" í
)äøåáâ øòúà ãë ( úåçú äéá àãçàì äàìò

éùéø ãç àìë éåäîì äåãçá äéì àáø÷ìå ä
éäìàá çîùé êìîäå" åãç í] ÷éôàã àøåäðð" à

àøåäðá[) àøäðã ( æéðâå øéîè àìéáù ãçá ÷éôðã
]ìééòå) [ìééòã(á äéá  ' àã ìòå ãç ïåðéàã ïéøú

 ììëúùà àîìò]àîåé÷á) [àîåé÷ì( íéìù 
éäìàá çîùé êìîäå" àîìò í)]ð" àøäð à

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(ב ”ויצא קסב ע א
ומהולל מאד ' ה גדול ה"לו לתקוניה כמש' פי). א"ד(ש "א תושבחתיה דיליה ותועלת דכלא ע”טו ע ב

 ).א"נ(ב "הרש. ש"א ע”ופקודי רלה ע' א' ש ויקרא ה"זהו תיקוניה כמ' היא מ. אימתי כשהוא בעיר אלוקינו
  ).א"ד(י הגילוי ההוא מלמעלה "י הגעת הגילוי שמכה אור הנעלם למטה בתוקף זריחתו וע"ע ג
 ).א"ד(ב "שגים כמו שמבואר בסמוך עהיכלות ומדרגות עליונות ידועים ומו ד
  ).א"ד(ל אזיל בר אווזא ועינוי מטייפי "רז' בבריאת עולם והוא מל' השגיח ועי ה
  ).א"ד(הטיה ונדנוד ' ל ו
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äàìéòð "àãç äàúú ààîìòá [()  ãç äàúú  קריע זה ,המלך חיי נקראים
à÷éîò äàìéò àîìòá ïàá ÷éôðå ãéâðã åãç 

éäìàá éãç øúà"øãù äéá éãç äéá í(]  à÷éîò
)ð"øãùã àåää àîéúñ à([á ééç àìëì íééç 

àø÷ò àã ïåø÷à àëìî  
  èë/á  

 העולם של בית בונה זה בית .הבית
 ,"אלהים ברא בראשית" וזהו ,העולם ובונה

 הכל כשכונס .חכמה ראשית ,ראשית 'ב
 ים .הכל בולשא גדול ים ונעשה תוכול

 העולם מימות כל שואב ,מימיו שקפאו
 ושטים הולכים והמים ,לתוכו אותם וכונס

 וסימן ,העליון מתוך יוצא וזה ,בו ונשאבים
 ,"הקרח יצא מי מבטן" הזה הסוד של

  .אחרים בולשא בו קפואים שמימיו

 éðáå àîìòã àúéá éðá àã àúéá àúéáã
ùàøá àåä àãå àîìòéäìà àøá úé"á í '

 äéåâì àìë ùéðë ãë äîëç úéùàø úéùàø
àîé àìë àáàùì àáø àîé ãéáòúàåâ åôà÷ã 

 äéåâì ïåì ùéðëå àîìòã ïéîéî ìë áéàù éåîéî
 åâî ÷éôð àãå äéá ïáàúùàå ïéèàùå ïéìæà ïééîå

àã àæøã äéðîéñå äàìòã) èë çì áåéà ( éî ïèáî
éåîéîã çø÷ä àöéäðøçà àáàùì äéá ïéãéìâ ïéå:  

 שופעים לא ,שקופא ים ,הזה הקרח
 מגיע הדרום זקושח בשעה אלא מימיו
 שהיו המים ואז ,אצלו אותו ומקרב אליו

 ,ושופעים מפשירים הצפון בצד יםקפוא
 ומצד ,קפואים המים הצפון מצד שהרי

 כל להשקות ושופעים מפשירים הם הדרום
 כל ישקו" שנאמר כמו ,השדה חיות אותן
 ,בתר הרי נקראים ואלו ."' וגושדי חיתו
 דרום כשצד ,משקים שכולם ,רודיהפ הרי

 .שופעים המים ואז ,אליו לקרב מתחיל
 להובגד הם הכל ,ששופע זה עליון ובכח

של (מחשבה עולה ברצון כש .ובשמחה
 מגיע ,יםונהטמ כל של ון מטמ)חדוה

 ,)טמיר כתר( אחד נהר מתוכו )ושופע(
 שלא אחד בשביל בזה זה וכשמתקרבים

àô÷ã àîé çø÷ éàäæ àìà éåîéî ïéãâð àì 
 äéì áéø÷îå äéáâì éèî íåøãã àô÷åúã àúòùá

ïéãéìâ ååäã àéî ïéãë äéãäáç ïåôöã àøèñá 
àéî éãéìâ ïåôöã àøèñî àäã ïéãâðå ïøúùîè 

 ìë äà÷ùàì ïéãâðå ïøúùî íåøãã àøèñîå
àøá úåéç ïåðéàé øîà úàã äîë )äúàé ã÷ íéì (

åâå éãù åúéç ìë å÷ùé ' øúá éøä ïåø÷à ïéìàå
 íåøãã àøèñ ãë ïéé÷úùî åäìëã àãåøôã ïéøåè
 àìéçáå ïéãâð àéî ïéãëå äéãäá àáø÷ì éøàù

 àã]ãéâðã äàìò) [ãéâð àîìòã( ååä àìë ]åáøá[ 
 åòøá ÷éìñ äáùçî ãë åãçá)äåãçã (

]àøéîèî[ïéøéîè ìëã àé éèî )ãéâðúàå ( äéåâî
äð ãç ø)àøéîè àøúë (]ãë[ àãá àã ïéáø÷úî 

                                                                                                                                                                                     

ב מה נקרא עולם עליון ואיזה נקרא עולם "ר ע' הוא שמח בעולם העליון עיין ויצא קסד ומקץ ד א
  ).א"ד(התחתון 

 @.שורות אחרונות מובנות' לבדוק שד ב
  .)א"ד(ים שנקרשו בו המים  ג
  ).א"ד(א ”ב תקון יח דף לג ע"לך לך פה סוף ע ד
  ).א"ד(נקרשין  ה
 ).א"ד(א "ב ותקונים תקון ל דף פו ע”ויצא קסא ע ו
שני דמעשה הת הגבורה אשר נתגלה ביום ו הם מפעול"אבני שיש טהור). "הערת הזוהר(א ”לקמן נב ע ז

הקרח הנורא אשר על "בחינת ין  והוא כע"יהי רקיע בתוך המים"בו  והוא הרקיע אשר נאמר ,בראשית
 ).א"ב צא ע"ה ח"דע(א "ז קמ ע"תיקו' ועי". ראשי החיות

 ).א"ד(ניתרים המים מקרישתן ונמשכים והולכים למקום הראוי להם  ח
א "ב ל ע"ב ובח"ל לב ע"בראשית לד צ). א"ד) ('ב ויקרא יד א”א וקסא ע”ב וקנב ע”בראשית לד ע( ט

  ).ו"לש(
 ).א"ד(חיות השדה  י

 ).ו"לש(' ד ריש דרוש י"ן ומ"דרושי מ' עי יא
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 ראשית הוא וכאן ,ולמטה למעלה דועי
 נתקן הזאת מהראשית ,סתם מלך ,'וב .הכל

 את אלהים ברא )זה ובכח( .לזה זה ודומה
 ששופעים  סתומה נקודהםַתַס( השמים
 שיוצאים אחר( ,)לחוץ ויוצאים מימיה

 אור( ,)עליונה א"בה שיוצא נהר( ,)בזה
 וזה ,מתוכו קול ומוציא )בזה ויוצא ששופע

ברא אלהים את " והיינו ,השופר קול נקרא
 והוא( השופר קול שהוא )והוא(, "השמים
 המלך בחיי שולטים ושמים ).השופר
 י"ח ישי בן ,לדבר וסימן .הארץ על העליון

 ,ישי בבן תלויים שהחיים ,האדמה על
 ,בכל שולט ובהם ).לו משפיעים ו"ובוא(

 ואת" שכתוב זהו .ממנו נזונית והארץ
] ולהשפיע[ לשלוטהנוסף  ו"וא ,"הארץ

  .הארץ על מזונות

òéãé àìã ìéáù ãçáà àåä àëäå àúúå àìéòì 
áå àìëã àúéùàø ' àúéùàø éàäî íúñ êìî

 ììëúùà]àã àìéçáå [ àãì àã éîãå) àìéçáå
àã (éäìà àøá" íéîùä úà í)]ð"à [ àîúñ

á ïé÷ôðå éåîéî ïéãâðã àîéúñ äãå÷ðø÷éôàå à (
]ð"àãá ïé÷ôðã øúá à ðå ÷éôàå" ÷éôðã àøäð à

äá"äàìò à ðå"÷éôàå àãá ãéâðã àøåäð à[ ìå÷ 
éäìà àøá åðééäå øôåùä ìå÷ éø÷à àãå äéåâî" í

íéîùä úà) àåúìå÷ åäéàã ( øôåùä ]ð" åäéàå à
øôåùä[ ìò äàìò êìîä ééçá ïéèéìù íéîùå 

 êéðîéñå àòøà)àì ë à ìàåîù ( ìò éç éùé ïá
 éùé ïáá ïééìú íééçã äîãàä)àåáå"âð åäéì ïéã (

ää úðæúà äéðéî àòøàå àìëá èéìù åäáå" ã
)à à úéùàøá (àå õøàä úàå" óñåúàã å

àòøà ìò éðåæîá äàèìùì:  
 עשרים כלל של כח והוא ,למעלה ת"א

 אלהים 'ת 'א ,ת"א שהוציא אותיות ושתים
 בעטרה" שנאמר כמו ,לשמים ונתן ,זה

 את" והיינו ,"נתווחת ביום אמו לו שעטרה
 זה אותם ולחבר בזה זה יללהכל "השמים

 ,המלך חיי באותם ,כאחדהתקיים ל ,בזה
 ,"הארץ ואת" .שמים ממנו להזין סתם מלך

 באותיות שנחקקו ונקבה זכר של בוריח
 ,מהשמים שנשפעו המלך וחיי ,רשומות

 הארץ את לקיים להם משפיעים שהשמים
  .אוכלוסיה וכל

à"àìéç àåäå àìéòì ú) õøàå( àììëã 
 ïéøúå ïéøùòã ÷éôàã ïååúà>à"à ú 'ú' 

éäìà"í< øîà úàã äîë íéîùì áéäéå àã ) øéù
àé â ( åðééäå åúðåúç íåéá åîà åì äøèòù äøèòá

 àã ïåì àøáçìå àãá àã àììëàì íéîùä úà
 êìî àëìî ééç ïåðéàá àãçë àîéé÷úàì àãá

íéîù äéðî àðæúàì íúñ) õøàå( õøàä úàå 
àá÷åðå øëãã àøåáçá ïååúàá åôéìâúàã 

ùø íéîùã àéîù ïî åãéâðúàã àëìî ééçå ïéîé
äìéã ïéñåìëà ìëå àòøà àîéé÷ì ïåì ïéãâð:  

 וארץ שמים עשה עליון אלהים של וסוד
 שלמעלה בכח כאחד אותם והוציא .לקיום

 עליון סוד כדוגמא זו .הכל של הראשית
 שמים עשה הזה והאחרון .למטה יורד

 עולמות שני ', בהכל של וסוד .למטה וארץ
 והעולם העליון העולם ,עולמות ובראו ,הם

 שמים ברא זה .זה כצורת זה ,התחתון
 שני זה ועל .וארץ שמים ברא וזה ,וארץ

éäìàã àæøå"äàìò íâ õøàå íéîù ãáò 
 àìéòìã àìéçá àãçë ïåì ÷éôàå àîåé÷ì
 úéçð äàìò àæø àã àðååâë àìëã àúéùàø

àúúìãäàøúá éàäå ä àúúì õøàå íéîù ãéáò 
>àæøå <)àæøá(á àìëã  ' åàøáå åäðéð ïéîìò ïéøú

 àã äàúú àîìò àãå äàìò àîìò àã ïéîìò

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"לש(ב "ג סא ע"ח א
  ).ה וזהו"ג ד"צ י ע"א על ספד"בהגר(' נוק' שמים הוא בחינת דכר וארץ היא בחי ב
כל מה שנעשה בעולם הוא מכח . ב"ב קיא ע"ה ח"וכן דע, ב"ב לה ע"אריכות בעניין זה בכללים ח' עי ג
 ).ג"א קט ע"כללים ח(ן דמלכות "המ

 ).ו"לש(א "לעיל כב ע ד
וכן מכח זה מתנהגים כל העולמות ). א"ב נג ע"כללים ח(לכן המלכות ממוצעת בין אצילות לבריאה  ה

לכן בעליית המלכות עולה ). ג"ב סו ע"ה ח"וכן דע, ג"א נו ע"וכן ח, א"ב קל ע"כללים ח(ע על פי המלכות "בי
כללים (ע היא רק על ידי המלכות "ל תיקונם של ביוכ, )ב"א עח ע"כללים ח(המציאות למעלה עד אין סוף 

 ).ד"א קד ע"ח
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 וזה ,עולמות שני הוציא זה ,הם עולמות
 של בכח והכל .עולמות שני הוציא

 בתחתון העליון יורד ,העליונה הראשית
א בדרך של דרגה אחת ששורה ומתמל

 וטמיר סתום לשבי אותודוגמת  כ.עליה
 ודרך דק אחד לשביל פרט ,למעלה וגנוז
 שנאמר כמו ,דרך שלמטה אותו .אחת

 ואותו ".אור נוגהכ צדיקים רחווא"
 נתיב" שכתוב כמו ,דקיק שביל שלמעלה

 בים הנותן" הכל של וסוד ".עיט ידעו לא
 דרכך בים" וכתוב ,"נתיבה עזים ובמים דרך

 ,העליון העולם ".רבים במים ושבילך
 שמתעברת נקבה כמו ומתעבר מתמלאכש
 זכר ,כאחד בנים שני מוציאה ,הזכר מן

 כדוגמא ,וארץ שמים והם ,ונקבה
 ,מימי השמיםמ נזוניתהארץ  ,שלמעלה

 זכר שעליונים אלא ,לתוכה נשפכים ומימיו
 מן נזונים והתחתונים .נקבה ותחתונים

 לעליונים קוראים תחתונים ומים .הזכר
 כנגד מים ופכתוש ,לזכר שפתוחה כנקבה

 נזונית והנקבה .זרע לעשות הזכר של מים
 ,"הארץ ואת" שכתוב זהו ,הזכר מן

  .שנאמר כמו ,ו"וי בתוספת

]àøá[õøàå íéîù àá àã ìòå  ' åäðéð ïéîìò ïéøú
 ïéîìò ïéøú ÷éôà àãå ïéîìò ïéøú ÷éôà àã

äàìò úéùàøã àìéçá àìëåá ]úéçð) [úçî( 
 ãçã çøàá àééìîúàå äàúúá äàìò àâøã

 øéîèå íéúñ ìéáù àåääã àðååâë äìò éøùã
 øá àìéòì æéðâå]ã[ çøà ãçå ÷é÷ã ìéáù ãç

 øîà úàã äîë çøà àúúìã àåää)çé ã éìùî (
 àåääå äâåð øåàë íé÷éãö çøàå] ìéáù àìéòìã

÷é÷ã) [ìéáù àìéòã( áéúëãë )æ çë áåéà ( áéúð
èéò åòãé àìâ àìëã àæøå )æè âî äéòùé ( ïúåðä

 êøã íéáäáéúð íéæò íéîáåã áéúëå ) æò íéìäú
ë (íéáø íéîá êìéáùå êëøã íéáä äàìò àîìò 

àéìîúà ãëå ïî àøáòúîã àá÷åðë àøáòúàå 
 àá÷åðå øëã ãçë ïéðá ïéøú ú÷éôà àøåëã

õøàå íéîù ïåðéàåæ àéîùã éåîéîî äàìò àðååâë 
 éàìòã àìà äååâá ïãúùà éåîéîå àòøà ïæúà

àá÷åð éàúúå øëãç ïî éàúúå ðæúà àøåëãï 
 àçéúôã àá÷åðë ïéàìòì ïàø÷ ïéàúú ïééîå

àøåëãìè ãáòîì àøåëãã àéî ìá÷ì àéî úãùå 
 áéúëã àåä àãä úðæúà àøåëã ïî àá÷åðå àòøæ

éå úôñåúá õøàä úàå"øîúàã äîë å:  

 ברא מי וראו עיניכם מרום שאו" כתוב
  נחקקו האותיות ."' וגואלה

 áéúë)åë î äéòùé ( íëéðéò íåøî åàù åàøå
åâå äìà àøá éî') úìú(å÷÷çúà ïååúà  

)àìéòìã àãáåòá(  
  ì/à  

àãáåòá àìëã àãáåòáã àãáåòáå äàìò  העליון של במעשה .הכל של במעשה

                                                                                                                                                                                     

  ).ה"של(תרין ' ועל דא ברא ב א
כי עיקר יסוד כל מעשה בראשית נעשה באור , ע נעשו באור תיקוני אבא"עיקר מציאות העולמות בי ב

 ).א"ש קלז ע"וע, ב"ב קלו ע"כללים ח(הגנוז 
 ).א"א קיז ע"כללים ח(לא מתפרשין והמה תרין ריעין ד, א"והוא היסוד שבין או ג
 הוא יסוד "מים עזים" ו,א" הוא יסוד ז"דרך"ו'  הוא יסוד דנוק"ים" כי ,א"ווג דאויקאי על זפסוק זה  ד

 .כ"וממילא יובן קרא דלקמיה ג) ג"ש צב ע"הקדו ( הוא יסוד דחכמה"נתיבה"ו ,דבינה
 הוא יסוד "מים עזים" ו,א" הוא יסוד ז"דרך"ו'  הוא יסוד דנוק"ים" כי ,א"ווג דאויקאי על זפסוק זה  ה

 ).ג"ש צב ע"הקדו ( הוא יסוד דחכמה"נתיבה"ו ,דבינה
ן דאצילות שיצאו מזיווגי "ת הזווד מציא"ווגם עיי ז"ן ע"ע נעשו משפעת הזו" כל מציאות עולמות ביו
 ).א"ב לג ע"ה ח"דע (א"או

  ).א"ד(ב "והוא עולם הנפרדים ויצא קסא ע ז
 .לגבי האצילות' ע הם נוק"א שבי"ב עלעיל כ' עי ח
ן גורם "כל מ). א"ד(ויצא קסג ' ושופך מים כנגד מים של הזכר כענין תהום אל תהום קורא וגו ט

כל יציאת אור היא ). ג"ב צו ע"ה ח"דע(הרי הוא המשכה של תוספת מוחין מלמעלה , לתוספת אור וברכה
יג סימן יג ' ב ומדרש רבה בראשית פ"מ פנחס רמז ע"רע' יע). ג"א קג ע"כללים ח(על דרך זיווג עיבור ולידה 

ח שער לט "וכן עיין בזה בע, ד שאין טפיים סלקין כנגדה"אין לך טפה יורדת מלמעלה מ, ב"ותענית כה ע
  .פרק יד
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 נרשמו כך אחר .התחתון של ובמעשה
 בראשית" 'ב .בכתוב ונחקקו האותיות

 ברא ראשית 'ב ,"את אלהים" 'א ,"ברא
 בכח ודאי ברא ת"בי שנאמר כמו ,ודאי
 ודאי ברא 'שב כמו ,זכר 'א נקבה 'ב .עליון
 אותיות הוציא 'א כך ,שלמעלה בכח

 ,אותיות ושתים עשרים של כללות השמים
 חיים להם לתת שמים הוציא 'ה
  .אותו ולהשריש )ולהשקות(

)ã( å÷÷çúàå ïååúà åîéùøúà øúáì äàúú
 àø÷á)á'( ]úéùàøá[ àøá )à'( ]éäìà"í[ úà 

)á'( ]áúéùàø[éàãå àøá  øîúàã äîë ]éá"ú [
)á'(á äàìò àìéçá éàãå àøá  'à àá÷åð ' øëã

áã äîë ' àøá>àìéòìã àìéçá éàãå<à éëä  '
 ÷éôà]íéîùä ïååúà[øúå ïéøùòã àììë ú ïé

ä ïååúà ' ïééç äéì áäéîì íéîù ÷éôà
)äà÷ùàìå (äéì àùøùàìå:  

הוציאה הארץ לתת לה '  ו,"הארץ ואת"
 .לה ראויש פוקיס לה ולתת ,תקנהמזון ול

 של כללות ת"א ו"וא שלקח ,"הארץ ואת"
 ,נזונית והארץ ,אותיות ושתים עשרים
 שנאמר כמו ,לתוכה אותם כוללת והארץ

 סוד והיינו ".הים לא לכיםוה הנחלים כל"
 לתוכה הכל שכונסת ,"הארץ ואת"

 ,הארץ לקחה הארץ ,אותם ומקבלת
 ת"א" ,כאחד וארץ שמים זה "ת"וא"

 ,כאחד וארץ םשמי של סוד "השמים
בשבט  הדבר הגעת ,להזין אותם ומקבלת

 מצוי רתוהקט היכל ,מצויים ]הבהכא[
 ומתעוררת שופעת לוהטת כשאש ,בארץ

 כמו ,עשן ועולה בה שאוחז משמאל
 ירד אשר מפני כלו עשן סיני והר" שנאמר

 ואת" וכתוב ,עשן וזה אש זו ,"באש 'ה עליו
 אחוזים כשיורדת שאש מתוך ".עשן ההר

 בצד עומד הכל ואז ,באש עשן בזה זה
 ,ארץ יסדה ידי אף" סוד והיינו ,השמאל

 הימין של בכח ,"שמים פחהיט וימיני
 ,זכר שהם שמים נעשו כדוגמא זו ,למעלה

  .השמאל מצד ונקבה הימין מצד בא וזכר

 úàå)õøàä(å  ' àðåæî äì áäéîì õøàä ÷éôà
 äì éæçúàã à÷åôñ äì áäéîìå äì àð÷úàìå

ã õøàä úàåàå ìéèð"à å" ïéøúå ïéøùòã àììë ú
 äîë äååâì ïåì ìéìë àòøàå àòøà ïæúîå ïååúà

 øîà úàã)æ à úìä÷ ( ìà íéëìåä íéìçðä ìë
 äååâì àìë ùéðëã õøàä úàå àæø åðééäå íéä

ïåì úéìá÷å] íéîùã àæø úàå[ àìèð õøàä 
>àå õøàä"àãçë õøàå íéîù àã ú<à " ú

úìéá÷å àãçë õøàå íéîùã àæø íéîùä ïåì 
àðæúàìàéçéëù éåôìå÷á äìî ïåèî á àøèñå÷ 

 ãéâð àèäìîã àùà ãë çéëù àòøàá àøèå÷ã
 äîë àððú à÷ìñå äá ãéçà àìàîùî øòúàå

 øîà úàã)çé èé úåîù ( éðôî åìë ïùò éðéñ øäå
åäé åéìò ãøé øùà" àððú àãå àùà àã ùàá ä

 áéúëå)åè ë íù ( ãë àùàã åâî ïùò øää úàå
àãá àã ïãéçà úéçð øèñá ïéãëå àùàá àððú 

 àæø åðééäå àìë àîéé÷ àìàîù)âé çî äéòùé (
 àìéçá íéîù äçôè éðéîéå õøà äãñé éãé óà
 àéîù åãéáòúà àðååâ éàä éë àìéòì àðéîéã

àðéîéã àøèñî øëãå øëã åäéàã  éúà à÷
àìàîùã àøèñî àá÷åðå]) ð"à [ áéúëå éúà à÷

õøà äãñé éãé óà(:  
 ,"אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו"
 ]בהם [לולשא שלא הדברים עלו כאן עד

 ולא מאין נתקנה שחכמה ,למעלהדוגמת 
 אין קהוועמ סתומהש ,להילשא עומדת

 äìà àøá éî åàøå íëéðéò íåøî åàù) äéòùé
æë î(âàùì àìã ïéìî å÷ìúñà àëä ãò  àì

 àìéòìãë]äîëçã) [äîëçå( ïéàî ìéìëúùà 
 íå÷éã úéì ÷éîòå íéúñã àìàùì àîéé÷ àìå

                                                           

י הכאת האור מלמעלה למטה שכיח ומצוי והענין "הגעת הדבר שיבא לידי השגה להיות מושג הוא ע א
ל אין לך עשב למטה "הכאה על דרך שארז' על דבר נגלה ומוציאו לפועל נאמר בו לשכל כח נעלם השולט 

והקולפא הוא מקל שראשו נטוע במסמרים וההכאה הוא . שאין לו שר למעלה שמכה בו ואומר לו גדל
  ).א"ד(ההסטה וחבטה בדבר ההוא 

ארץ הקדושה אהל ומדור העשן אשר מקומו שם תמיד הוא בארץ שכיח ומצוי ורמז אל השכינה  ב
 ).א"ד(נח דף ע . שהיא מידת הדין הרפה הנרמזת בסוד האש ושלוחי הדין הם העשן

 ).הערת הזוהר(ב "א ע”לעיל ע ג
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 ,קועמ אור שהתפשט כיון .בה דושיעמ
 סתום שהוא גב על אף ,לשאלה עומד אורו

 שאלה פי על לו וקוראים ,שלמטה מהכל
 שאמרנו סוד ינויוה ".אלה ברא מי" ,"מי"
 ,ודאי "מי מבטן" ,"הקרח יצא מי מבטן"
 ואין .לשאלה שעומד אותו ")הקרח יצא("

 אלא ,למטה ומה למעלה מה לולשא
 לדעת ולא ,לדעת שיוצאים מקום לולשא
 לשאלה עומד אלא ,יכולים לא שהרי ,אותו
  .בו לדעת ולא

äéáà èùôúàã ïåéë >à÷éîò àøåäð< äéøåäð 
òà àúìàùá àîéé÷" àìëî íéúñ åäéàã â

 àøá éî éî àúìéàù íåô ìò äéì ïàø÷å àúúìã
ïøîà÷ã àæø åðééäå äìàá) èë çì áåéà ( ïèáî

 éàãå éî ïèáî çø÷ä àöé éî)çø÷ä àöé (àåääâ 
 äî àìéòì äî àìàùì úéìå àúìàùì àîéé÷ã
 àìå òãðîì ï÷ôðã øúà àìàùì àìà àúúì
 àúìàùì àîéé÷ àìà ïéìëé àì àäã äéì òãðîì

 òãðîì àìå]äéá[:  
 מאמר ראשית ,ראשית 'ב ,בראשית

 אלא .מאמר הוא שבראשית נאמר או ,הוא
 ,בו סתום והכל כחו והתפשט יצא שלא עד

 שיצא כיון .הוא ומאמר אהו בראשית
 והוא ,ראשית נקרא ,צבאות ממנו והתפשט

 ,אלה שברא אותו שאלה י"מ ,בלבדו מאמר
 נעשה ,והשתכלל התפשטר שאככך  אחר

דוגמא כ ממש עשהנ והכל .למטה וברא ם"י
 ,וזכצורה ה וזה ,זה כנגד זה ,שלמעלה
  .'ב ושניהם

á úéùàøá ' åà àåä øîàî úéùàø úéùàø
 àîéð]ã[éùàøá ÷éôð àì ãò àìà øîàî åäéà ú

äéìéç èùôúàåã åäéà úéùàøá äéá íéúñ àìëå 
 ïéìéç äéðî èùôúàå ÷éôðã ïåéë åäéà øîàîå

 øîàî àåäå éø÷à úéùàø]éåãåçìá) [äàìò(î " é
 èùôúà ãë øúáì äìà àøáã àåää àúìéàù

é ãéáòúà ììëúùàå" ãéáò àìëå àúúì àøáå í
àã ìá÷ì àã àìéòìã ùîî àðååâ àåääë àãå 

á åäééåøúå àãã àðååâë':  
" בויבמס" ".בויבמס שהמלך עד" כתוב

 בסוד ,תחתונה במלכות להתיישב ]דהיינו[
 חביבות אותה של ענוגות יבורח ואות של

 גנזנונסתם ש שביל באותו ,העליון שבעדן
 בנחלים ויוצא ממנו ומתמלא ,נודע ולא

 ,תחתון מלך זה "ריחו נתן נרדי" .ידועים
 ,שלמעלה דוגמאכ שלמטה עולם שברא
 ,ולעשות לשלוט עליון טוב ריח ומעלה
  .עליון באור ומאיר ושולט ויכול

 áéúë)áé à øéù ( åáñîá åáñîá êìîäù ãò
 àåääã àæøá äàúú åëìîá àáùééúàì
 ïãòáã àúåáéáç àåääã à÷åðôúå àúåøáç
 òãéúà àìå æéðâå íéúñã ìéáù àåääá äàìò

òéãé ïéìçðá à÷ôðå äéðî àéìîúàå ïúð éãøð ï
àã åçéø) äàøúá àîé( àøáã äàúú àëìî 

 àáè àçéø ÷éìñå àìéòìã àðååâë àúúì àîìò
 øéäðå èéìùå ìéëéå ãáòîìå äàèìùì äàìò

äàìò àøåäðá:  
 בימין ,העולם נברא צבעים בשני
 ימים ששה ,עליונים ימים בששה ,ובשמאל

 ימים ששת כי" שנאמר כמו ,להאיר נעשו
 ואלה ".הארץ ואת השמים את 'ה עשה
 לתהום נקבים ששים ועשו דרכים חפרו
 מי להעלות נקבים ששים ואותם ,רבה

 )שנינו הרי( זה ועל ,התהום לתוך הנחלים
 והם ,נבראו בראשית ימי מששת השיתין

  .העולם שלום היו

 àðéîéá àîìò éøáúà ïéðååâ ïéøúá
 ïéîåé àúéù ïéàìò ïéîåé àúéùá àìàîùáå

åãéáòúàäúàã äîë àøäðàì  øîà ) àì úåîù
æé (åäé äùò íéîé úùù éë" úàå íéîùä úà ä

ïéçøà ïåøë ïéìàå õøàäå ïéá÷åð ïéúéù åãáòå 
 ïéúéù ïåðéàå àáø àîåäúì]ïéá÷åð[ äàìòàì 

 åâ éìçðã àéî>àîåäú <)ïéîåäú( àã ìòå )>ð"à <

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ש לח ע"הקדו(חכמה ' הרי הוא בחי א
 ).הערת הזוהר(ב "לקמן פה ע ב
  ).א"ד(ב ”ב ותרומה קכו ע”א ובלק קצג ע”יתרו צג ע' א ועיין בפ”פקודי רכו ע ג
  ).הערת הזוהר(ב " טו עלעיל ד
ימי ' י שהם ו"ת ונה"הקצוות חג' שורש כחות כל הגבורות הוא בו). ו"לש(א "ש לקמן לא סע"כמ ה

 ).ב"ב עו ע"ה ח"דע(אלפי שנין ' בראשית והם שורש ו
  ).א"ד(חפרו דרכים  ו
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ïðéðú àä ( åàøáð úéùàøá éîé úùùî ïéúéùä
àîìòã àîìù ååä ïåðéàå:  

 לתוהפס ,"ובהו ותה היתה והארץ"
 בהתחלה שהיתה קליטתו בתוך הטמונה

 כך ואחר ,כבר "היתה" . התקיימהולא
 נחקק אותיות ושתים בארבעים ,התקיימה

 השם של עטור וכולם ,התקייםו העולם
  עולות ,כשמצטרפותו .הקדוש

äúéä õøàäåà åäáå åäú )á à úéùàøá (
àúéôñåñáéåèìå÷ åâ éøî÷ã â àúéîã÷á äåäã 

éé÷úà àìåîú úîéé÷úà øúáìå øáë äúéä 
 úîéé÷úàå àîìò óéìâúà ïååúà ïéøúå ïéòáøàá
ïé÷ìñ ïéôøèöî ãë àùéã÷ àîùã àøåèò åäìëå  

  ì/á  
 ,למטה ויורדות למעלה אותיות
 ,העולם צדדי בארבעת בעטרות מתעטרות

מים ימתקי ואלה .התקייםל העולם ויכול
 הקליטה של הדפוס ,)המלך(במעשי העולם 

 נכנסו ,חותםכתשלום ה םמצויי באלה
 לתוך נכנסו .העולם ונברא ואת את ויצאו

 שבטב ,העולםהתקיים ו והצטרפו החותם
 נקבי תחת ונכנסו הכו ,הגדול הנחש של

 כך אחר .אמות מאות וחמש אלף העפר
 כסההחושך ו ,שךובח עולה היה רבה תהום

 צאיוי בחושך ובקע אור שיצא עד ,הכל

]àìéòì ïååúà) [àìéòìã ïååúàá(ã ïéúçðå 
 ïøèòúî àúúì]á[ïéøèòä àîìò éøèñ òáøàá 

 ïéìàå àîéé÷úàì àîìò ìéëéåàòá ïéîéé÷ú éåãáå
àîìòãåàèìé÷ã àøñôåè æ éçéëù éðäá 

áàîúåççè úàå úà å÷ôðå åìàò à÷ðôùåâã 
 åôøèöàå àîúåç åâ åìàò àîìò éøáúàå

àîìò íéé÷úàåéàáøáø àéåçã éåôìå÷á ) ãëã( 
 ùîçå óìà àøôòã éá÷åð úåçú åìàòå åçî

äàîàé ÷éìñ äåä àáø àîåäú øúáì ïéîà 
àøåäð ÷ôðã ãò àìë éôç àëåùçå àëåùçááé 

                                                           

רשי סיגים ב שו"נ. 'והארץ היתה תוהו ובוהו וכו). א"ד(ש "ם א"ר מי"ך אוי"ו וחש"ו ובה"ש תה"אמ א
ב והאור מתגלה "י שם מ"נ ונתבררו ע"כ עולים למ"שהיו מכוסים ונבלעים בקדושה לכן לא נתקיימו ואח

כי האותיות נצרפו כמו בכור וזהו סוד צרופי . ש וכולא עטרין דשמא קדישא ומצטרפין"מן החושך וז
  ).נ"ש) (י"נז(ין באילין איל] ואתקנא). [ואתקיימא(ד "אותיות ועולין לקדושה לעילא ונחתין כנגדה מ

זוהמא הטמונה תוך ' פי). א"ד(א "סיגי קסת הסופר שנקרא קלמ). א"ד(שמרים של מים ואויר ואש  ב
 ).א"נ(ב "הרש. הטוב וקלוטה בו ומעורבת

א קלוט בתוכו ונקרא בערבי מחברא וענינו הוא שהיה החשך שהוא הסיג "בתוך קליטתו לפי שהקלמ ג
קודם הגילוי לא ' בוצו והיינו דהוה בקדמיתא בסוד שנאמר והארץ היתה תהו וגוקלוט ונחבא בתוך מקום ק

 ).א"ד(ב "יו. אתקיימא עד שנתגלה
ב ועיין בפקודי רנא ”ש דף קלב ע"ד סליק ולא נחית ע"וע' ב כו"תרומה דקאמר התם שמא דמ' ע בפ"צ ד

  ).א"ד(א ”ע
  ).א"נ(ב "י. מערב' מזרח ה' צפון ו' דרום ה' י ה
 .ע מקורו" נוסף בדפוס וילנא וצ)דמלכא (ו
וציור הקליטה שנתהווה ממנו העולם הוא שכיח באותיות שהיו עולים ויורדים כענין סדר דפוס  ז
יצירה ' א שערים מבוארים בס"ושאר צרופי אלפא ביתא שעל ידם נתהוה העולם ברל' ס כו"ק צפע"תשר

ובפרדס והם כסדר ובהיפך למפרע ובירידתם למטה בעולם להתהוות ממנו הויה מתהוים האותיות כסדר 
ד כי כן הענין תתהפך כחומר חותם שציור החותם הוא מצויר למפרע ובהתהפכותו בא כסדר אף כאן "אבג

ל כחותם של טבעת המתהפך לצייר ציור בהדפסתו "בהויות העולם כן וזהו אמרו כחותמא דגושפנקא ר
 ).א"ד(

 .ע מקורו"בדפוס וילנא איתא כחותמא וצ ח
 ).א"ד(מלת אמת ' פי ט
לל קליפות חיצוניות בהיותם בהתגלות נחש הגדול שהוא נחש הקדמוני עם כחותיו שנקראים בכ י

ק אמות "מתגלים ומתקלפים להסתלק מעל לגבול הקדושה ולהיות יורד למטה תחת נקבי הארץ אלף ות
והתחיל אור העליון להאיר ' ו אזלי לבתר תהומא רבא כו"להיות שם דירתם ושלא להתערב בקדושה ח

נפיק שלהבת וסיבב את הגחלת א בקדמיתא היתה השלהבת בתוך הגחלת והיתה חשוכא לבתר "פ. בעולם
 ).א"ד(ב "י. ואתנהיר עלמא

  ).ה"של(ל עד בתקלא כל זה מוקף "אלף וחמש מאה באצבען וכצ יא
  ).הערת הזוהר(א ”לעיל טו ע יב
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 חושך מנימגלה עמוקות " שכתוב ,והאיר
 במשקל נשקלו מים ".צלמות לאור ויצא
 נטפו שלש .באצבעות מאות וחמש אלף
 וחצי ,לקיום מהם חצי ,המשקל לתוך

 ,יורדים ואלו עולים אלו ,למטה שנכנסו
 בדרך המשקל עמד ,היד תיבעלי שעלו כיון
 זהו ,לשמאל ולא לימין סטה ולא ישר

 הכל ."' וגומים בשעלו מדד מי" שכתוב
 קףוות וכח ,התגלה ולא בארץ סתום היה

 ולא זרמו ולא בתוכה קפואים ומים
 .שלמעלה האור עליה שהאיר עד ,התפשטו

 ,כחו והפשיר במקום הקליטה הכה והאור
 ויהי אור יהי אלהים ויאמר" שכתוב זהו
 דםומק שהיה עליון ראשון אור זהו ".אור
 ,והכחות הצבאות כל יצאו ומכאן .לכן

 אחר .צבאותיהציאה והו מהסהתב והארץ
 מסוף אורו עולה היה ,וירדכך כיון שהאיר 

 ברשעי כשהסתכל ,העולם סוף עד העולם
 בשביליו אלא יצא ולא ,ונטמן נגנז העולם
  .התגלו שלא יםמהנסת

øéäðúàå ÷ôðå àëåùçá ò÷áåà áéúëã ) áé áåéà
âë ( úåîìö øåàì àöåéå êùç éðî úå÷åîò äìâî

àì÷éúá åì÷úà àéîá äàî ùîçå óìà 
òáöàáàúìú ïâèð ô åäééðî åâìô àì÷éú åâ é

 ïéìàå ïé÷ìñ ïéìà àúúì åìàòã åâìôå àîåé÷ì
 å÷éìñã ïåéë ïéúçð]÷éìñáà) [åì÷éúá( àãéã 

 øùéî çøåàá àì÷éú íéà÷ àðéîéì àèñ àìå
ää àìàîùìå" ã)áé î äéòùé ( åìòùá ããî éî

åâå íéî ' àìå íéúñ àòøàá äéá äåä àìë
 àìå äåâá ïéãéìâ àéîå àô÷úå àìéçå àééìâúà
 àøåäð äìò øéäðàã ãò åèùôúà àìå åãéâð

àìéòìããéåèìå÷á úàçî àøåäðå ä åàéøúùàå 
äìéçàää " ã)â à úéùàøá (éäìà øîàéå" éäé í

 éäéå øåà äåäã äàìò äàîã÷ øåà àåä àã øåà
 ïéô÷åúå ïéìéç ìë å÷ôð àëäîå àðã úîã÷î
 ïåéë øúáì àäìéç ú÷éôàå úîñáúà àòøàå
 àîìò éôééñî äéøåäð ÷ìúñà äåä úéçðå øéäðã
 àîìò éáééçá ìëúñà ãë àîìò éôééñ ãò
 éåìéáùá àìà ÷éôð àìå øéîèúàå æéðâúà

ïééìâúà àìã ïéîéúñ:  
 שנינו ".טוב כי רהאו את אלהים יראו"
 ,"טוב כי" של בקיום שעומד חלום כל

 אותיות ראה .ולמטה למעלה הוא שלום
 ,לו טוב 'ט ראה .ואחד אחד כל ודרכ כפי
 כי" בו פתחה התורה שהרי ,לחלומו טוב
 'ט ,העולם לסוף העולם מסוף מאירו ,"טוב
 'ט .בשלמות אור טוב ,הוא טוב ,טוב

 מעליון שמאיר אות ,הכל של תשיעי
 של ימהבסת ונעשה בו ונכלל ראשית
 'ו .אחת נקודה שהיא 'י של סוד ,נקודה
 םייסתנכש .שמים נעשו בו ,יצא מכחו

 ממנה 'ב האירה ,פנימה ונגנז אחתנקודה ב
 התחתון ,טמיר עליון .ותחתון עליון יצאו
 .שלמעלה בכח ועומד ,שנים של בסוד ,גלוי

éäìà àøéå"áåè éë øåàä úà í) éùàøá à ú
ã( áåè éëã àîåé÷á àîéé÷ã àîìç ìë ïðú 

îç àúúå àìéòì àåä àîìùé éåçøà íåôë ïååúà 
è àîç ãçå ãç ìë ' àäã äéîìçì áè äéì áè

 àîìò éôééñî øéäð áåè éë äéá çúô àúééøåà
è àîìò éôééñì ' áè]åøéäð áè àåä áåè) [ àåä

øéäð(è àúåîìùàá  'úà àìëã äàòéùúå 
àúéùàø äàìòî øéäðúàã äéá ìéìëúàå 

éã àæø äãå÷ðã åîéúñá ãéáòúàå ' àãå÷ð àéäã
å àãç ' ãë íéîù ãéáòúà äéá ÷éôð äéìéçî

æéðâúàå ãç àãå÷ðá íééúñàæá àøäðúà åâ  '
 äàúú àøéîè äàìò äàúúå äàìò å÷ôð äéðî

                                                                                                                                                                                     

כללים " (עליהם יראה ויצא כברק חיצו' וה"אזי , מתגבר ורוצה לשלוט" צלמות"' הנק' כאשר הקלי א
 ).ג"א טז ע"ח

 ).א"ד(ו הישר נשקלו במשקל שוה בק ב
  ).א"ד(סוף תקון יח ריש תקון י ותקון ע דף קב  ג
  ).א"ד(והאור הכה בתוקף הארה בקליטת המים שנקרשו וקפאו  ד
 ).א"ד(והותר כחה מקרישותה והלכו מימי השפע לכל צד והאיר העולם  ה
 מורה ומאמר זה' ת רומזת גם בחכמה תשיעית ממטה למעלה ומקבלת מהכתר כו"יש מי שכתב שהטי ו

  ).א"ד(כן וקראה ראשיתא דאתכליל ביה 
צ יב "א על ספד"ובבהגר' ח הארת המוחין פרק ט"ע' ועי, מאז אינו מאיר אלא רק את דופני העטרה ז

 ).א"א פא ע"כללים ח(ואילו עיקר האור נשאר ביסוד , )א"א נז ע"כללים ח(נ "ה והן זו"ב ד"ע



 øäæúéùàøá 

156 

 ב"טו הללו האותיות שלש ,"טוב" וזהו
 ,הכל שכולל העולם לצדיק כך חרא נכללו

 צדיק אמרו" שנאמר כמו ,ולמטה למעלה
 שכתוב ,בו כלול עליון שאור בגלל ".טוב כי
 "לכל" ".מעשיו כל על ורחמיו לכל 'ה טוב"

 יום להאיר בשביל הדבר סתם זה ,כתוב
 כאן עד .הכל על עליון לכל שמאיר אחד
  .הדברים סתם

 àìéòìã àìéçá àîéé÷å ïéøúã àæøá àééìâúà
åè àåä àãå" úìú ïéìà á)åè ïååúà"á(  åìéìëúà

ì øúáì àúúå àìéòì àìë ìéìëã àîìòã à÷éãö
 øîà úàã äîë)éùäéòé â  ( áåè éë ÷éãö åøîà

 áéúëã äéá àìéìë äàìò åøéäðã ïéâá) íéìäú
è äî÷ (åäé áåè" åéùòî ìë ìò åéîçøå ìëì ä

 àîåé àøäðàì ïéâá äìîã àîúñ àã áéúë ìëì
ã ãçúñ ïàë ãò àìë ìò äàìò àìëì øéäð àî
ïéìîãà:  

 של סוד ,"םאלהי ברא בראשית"
 "תרומה תרימו חלה עריסותיכם ראשית"

 בית 'ב ,ראשית שהיא עליונה חכמה זו
 שנכנס נהר מאותו משקה להיות ,העולם

 להשקות מעדן צאוי ונהר" הכתוב סוד .בו
 מהעמק הכל את שכונס "ונהר" ,"הגן את

 ,לעולמים מימיו פוסקים ולא העליון
 בית עליון מקוע ואותו .הגן את להשקות

 ,האותיות בו ומייסתנ ,בראשית שוןרא
 ומתוך ,בתוכו שגנוז אחד דקיק בשביל
 את" שכתוב ,כחות שני יצאו מקוהע אותו

 ,"השמים" אלא שמים כתוב לא ".השמים
 ואת" .מהכלנסתם ה עומק אותו מתוך
 .הזאת הארץ את הוציא זה סתר ,"הארץ
 ויצאו ,היתה "השמים" של בכלל אבל

 כשהאיר .בזה זה בצדו דבוקה כאחד
 והושיבו אותה לקחו שמים הכל ראשית
 ".הארץ ואת" שכתוב ,במקומה אותה

 כשחזרה .ת"א שהם האותיות כלל "ואת"
  ונפרדה במקומה לשבת הארץ

éäìà àøá úéùàøá" í)à à úéùàøá ( àæø
)ë åè øáãîá ( åîéøú äìç íëéúåñéøò úéùàøã

úéùàø éäéàã äàìò äîëç àã äîåøúáá  '
 àîìòã àúéá]úàìäà÷ù) [äà÷ùàì( àåääî 

 áéúëã àæø äéá ìééòã øäð)é á úéùàøá ( øäðå
 øäðå ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé)ùéðëàã] ( àã

ñéðë[ àìå äàìò à÷îåòî àìë å÷éñô éåîéî 
 ïéîìòì)î( à÷îåò àåääå àúðâì äà÷ùàì

 ïåùàø úéá äàìò]úéùàøá[åîééúñà â äéá 
àåää åâîå äéåâá æéðâã ÷é÷ã ìéáù ãçá ïååúà 

 áéúëã ïéìéç ïéøú å÷ôð à÷îåò)à à úéùàøá (
íéîùä úà) õøàä úàå( àìà áéúë àì íéîù 

íéîùä) àòøàã àìéçå àééîùã àìéç( åâî 
 õøàä úàå àìëî íéúñã à÷îåò àåää

>àîéúñ <)àîúñ( õøà éàäì ÷éôà àã ]ìáà[ 
 íéîùã àììëá]äåä[ à÷áãúî àãçë å÷ôðå 

éåøèñáã àã ]àãá) [àãì(ùàø øéäðúà ãë  àúé
 äøúàá äì åáéúåàå äì åìèð íéîù àìëã

 õøàä úàå áéúëã]úàå[ )å' (>î< ïååúàã àììë
úøãäúà ãë úà ïåðéàãä äøúàá áúéîì àòøà 

ùøôúàå  
  àì/à  

 לדבק הו ובהות היתה ,השמים מצד
 משום ,)כבתחלה( בהתחלה כאחד בשמים

 à÷áãúàì ääåáå ääåú úåä íéîùã éåøèñî

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(ז "כ' חסר ועיין בסוף הספר סי א
  ).שער כג פרק בח "ע(הקומה " ראשית"ס שכן הוא נעלם ואינו "לכן לפעמים הכתר לא נמנה במנין הי ב

  ).א"ד(נעלמו ' פי ג
 ).ג"ב נו ע"כללים ח(א עד הנסירה "נ בסוד אב"דהיינו היות זו ד
את כללא דאתוון כד אתנהיר ראשיתא דכלא שמים נטלו לה ואותיבו לה באתרה דכתיב ואת הארץ ו" ה

דכתיב ואת הארץ כללא דאתוון דאינון את "ובמקומו איתא , א"נמחק בהגהות הגר" דאינון את כד אתהדרת
  ".כד אתנהיר ראשיתא דכולא ואת שמים נטלו לה ואותיבו לה באתרהא כד אתהדרת

 .ע מקורו" וצ)כקדמיתא(בדפוס וילנא נוסף  ו
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 .חשוכה והיא מאירים השמים את שראתה
 ושבה ,לה ירוהא עליה יצא עליון שאור עד

 ואז ,בפנים פנים בשמים להסתכל במקומה
 בצד אור יצא .והתבשמה הארץ תקנהנ

 הפרידםאחר כך ו ,שמאל בצד וחושך ימין
 ויבדל" כתובוזהו ש .בזה זה םכללכדי ל
 תאמר ואם ". החושךובין האור בין אלהים
 בא היום אלא , כןלא ,הבדלה ממש שהיתה

חושך  המצד ולילה ,ימין שהוא האור מצד
 הפריד כאחד וכשיצאו ,שמאל שהוא
] כדי[ מצדו היתה בדלההוה ,אותם

 ,בזה זה ולהדבק בפנים פנים להסתכל
 לו וקורא ,יום נקרא והוא .אחד הכל להיות

 ויקרא" שנאמר כמו לילה נקראת והיא .יום
 זהו ,"ולחושך" ומה ,"' וגויום לאור אלהים

 אור לה שאין הלילה את שאוחזהחושך 
 שכתוב ,לילה נקראת והיא( ,מעצמה

 בה שאוחז בגלל ,"לילה קראולחושך "
 גב על ואף ).מעצמה אור לה ואיןהחושך 

 אבל . חושךשהיא האש של מצד שבאה
 מאיר יום ,היום מצד שמואר עדחושך 
 שכתוב זמן עד מאיר לא ולילה ללילה

  ".כאורה כחשכה יאיר כיום ולילה"

 äàìò àøåäðã ãò úëùçúà àéäå ïéøéäð íéîùì
 àìëúñàì äøúàá úáúå äì øéäðàå äìò ÷ôð
 àòøà úð÷úúà ïéãëå ïéôàá ïéôà àéîùá

àðéîé øèñá àøåäð ÷ôð úîñáúàåá àëåùçå 
 ïéâá øúáì ïåì ùéøôàå àìàîù øèñá

ää àãá àã àììëúàì" ã)ã à úéùàøá ( ìãáéå
éäìà"êùçä ïéáå øåàä ïéá íâ äåä àîéú éàå 

 àøåäðã àøèñî éúà íåé àìà àì ùîî äìãáä
 åäéàã àëåùçã àøèñî äìéìå àðéîé åäéàã
 äìãáäå ïåì ùéøôà àãçë å÷ôð ãëå àìàîù
 à÷áãúàìå ïéôàá ïéôà àìëúñàì éåøèñî äåä

åäîì àãá àãå ãç àìë ]åäéà) [øåà( íåé éø÷à 
 íåé äéì éø÷å]éäéàå) [êùçå(  úàã äîë äìéì éø÷

 øîà)ä íù (éäìà àø÷éå"åâå íåé øåàì í ' åäî
 àøåäð äì úéìã äìéìì ãéçàã êùç àã êùçìå

 äîøâî>ñ" áéúëã äìéì éø÷úà àéäå à)ä íù (
 úéìå êùåç äá ãéçàã ïéâá äìéì àø÷ êùçìå

äîøâî àøåäð äì<òàå " àùàã àøèñî àúàã â
 àøèñî øéäðúàã ãò êùç ìáà êùç éäéàã

é íåéã àðîæ ãò øéäð àì äìéìå äìéìì øéäð íå
 áéúëã)áé èì÷ íéìäú ( øéàé íåéë äìéìå

äøåàë äëùçë:  
 'ה קול" ,ודרש בתחלה קפץ אלעזר רבי

 מים על 'ה הרעים הכבוד אל המים על
 על נהושממ עליון קול זה "'ה קול" ".רבים
 עד לדרגה מדרגה ששופעים ,המים

 .אחד נוסיבכ אחד למקום שמתכנסים
 המים אותם את שולח עליון קול ואות

 בעל כמו ,דרכו כפי ואחד אחד כל ,בדרכם
 לכל לשלחם מים על נהושממ הזה הגן

 נהוממ 'ה קול כך ,לו כראוי ומקום מקום
 שנאמר כמו ,"הרעים הכבוד אל" .המים על

 שבא צד זה ,"יתבונן מי גבורתו ורעם"
 הכבוד אל" ,אחר דבר .ממנו ויוצא מגבורה
 'ה" .שמאל ממנו שיוצאת הימין זה "הרעים

 עליונה חכמה זה "'ה" ,"רבים מים על

 éáø]øæòìà) [øæòéìà( ùøãå àúéîã÷á õô÷ 
)â èë íù (åäé ìå÷" íéòøä ãåáëä ìà íéîä ìò ä

åäé"åäé ìå÷ íéáø íéî ìò ä" äàìò ìå÷ àã ä
 ãò àâøãì àâøãî ïéãâðã íéîä ìò àðîîã
 ìå÷ àåää àãç àéôåðëá ãç øúàì éùðëúîã
 ãçå ãç ìë åäééçøàá ïééî ïåðéàì øãùî äàìò
 øãùì àéî ìò àðîîã àððâ éàäë äéçøà íåôë

åäé ìå÷ êë äéì éæçãë øúàå øúà ìëì ïåì"äã 
 øîà úàã äîë íéòøä ãåáëä ìà àéî ìò àðîî

)åë áåéàãé  ( àøèñ àã ïðåáúé éî åéúåøåáâ íòøå
àéúàãäøçà øáã äéðî à÷ôðå äøåáâ ïî åà " ì

 àìàîù äéðî à÷ôðã àðéîé àã íéòøä ãåáëä

                                                                                                                                                                                     

 ).א"א קלז ע"כללים ח(י מעשה אדם וחוה "והוא ע, )ג"ב נו ע"כללים ח(פ "נ פב"כאן הוא החזרת זו א
  ).הערת הזוהר(לעיל יז  ב
 ).א"א קח ע"כללים ח(כוונתו לנסירה  ג
  ).א"ד(' וגו' כגנן הזה שמשקה השדות ושולח מימי ההשקאה לכל רוחות השדה כראוי לו אף כן קול ה ד

דמינה גבורה . ד"ל כבו"א' ג גי"הוא בינה שבה ס' ב לפירוש א"נ. 'דא סיטרא דאתיא כו' אל הכבוד כו ה
 ).נ"ש) (י"נז( שהוא בינה מתבוננת אורה יוצאין ומי

  .א"דבר אחר נמחק בהגהות הגר ו
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 אותו על ,"רבים מים על" ,ד"יו שנקראת
 שנאמר כמו ,ממנו שיוצאעומק נסתם 

  ".רבים במים ושבילך"

åäé àìàîù"íéáø íéî ìò ää  'îëç àã" ä
 äàìò]åé éø÷àã"ã) [àîéé÷ã( ìò íéáø íéî ìò 

 úàã äîë äéðî ÷éôðã äàîéúñ à÷îåò àåää
 øîà)ë æò íéìäú (éáø íéîá êìéáùåí:  

 ,ואמרמחלוקת ה את רשיפ שמעון רבי
 המסגרת מתולע" כתוב ואמר הפסוק פתח
 אותה מי ".לבדים בתים תוהטבע נהתהיי

קום סגור שלא פתוח חוץ מ זהו ,מסגרת
 ,אצלו בגניזות שנודע אחדמשביל דק 

 להדליק שערים רשםנו התמלא ובגללו
 ,נסתםו גנוז מקום שהוא ובגלל .נרות
 ואותו .הבא עולםה וזהו ,מסגרת נקרא

 נהתהיי" .מסגרת נקרא הבא העולם
 שנאחזו העליונות טבעותה אלו "תוהטבע

 ,ממים ואש מאש ורוח מרוח מים ,בזו זו
 בטבעות מזו זו ויוצאים בזו זו נאחזוכולם 

 מסתכלים וכולם ,טבעות) כאלה(באלה 
 אור לאותו נאחז שבה מסגרת לאותה

 בתים" .בו ונאחזים ,להשקותם עליון
והם  ,עליונים הם הללו הטבעות ,"דיםלב

 מרכבות שהם ,לבדים מקומותו בתים
 מצד וזה האש מצד בא שזה בגלל .שלמטה

 להיות כדי , כולםוכן ,הרוח מצד וזה המים
 מתקרב שמתקרב מי זה ועל .לארון מרכבה
 לך לך .שלפנים במה ולא ,הללו בבדים

 אל לכרם ,סביב סביב לנזיר אומרים
 ,בפנים לשמש הראויים לאלו פרט ,תתקרב

 ,ולקרב לשמש ,להעלות רשות נתנה להם
  ".יומת הקרב והזר" כתוב זה ועל

 àø÷ çúô øîàå àúâåìô ùéøô ïåòîù éáø
]áéúë øîàå) [áéúëã() æë äë úåîù ( úîòì

ééäú úøâñîääð ïàî íéãáì íéúá úåòáèä 
 àçéúô àìã øéâñ øúà àåä àã úøâñî àåää

 òãééúàã ÷é÷ã ãç ìéáùá øá äéáâì åæéðâá
 éìîúà äéðéâáå>íéùøå <)íéùø úàå( ïéòøú 

 íéúñå æéðâ øúà åäéàã ïéâáå ïéðéöåá à÷ìãàì
 éúàã àîìò àåä àãå úøâñî éø÷à] àåääå

úøâñî éø÷úà éúàã àîìò[ééäú äð úåòáèä 
ïéìà  ïà÷æòòïéàìà àéî àãá àã ïãçàúàã 

 ïåäìë àéîî àùàå àùàî àçåøå àçåøî
 ïãçàúàï÷ôðå àãá àãéðäá àã ïî àã á ïà÷æò 

 äéáã úøâñî àåää éáâì ïìëúñî ïåäìëå
 ïåì äà÷ùàì äàìò àøäð àåääì ãçàúî
 ïéàìò ïà÷æò éðä íéãáì íéúá äéá ïãçàúàå
 ïéëéúø ïåðéàã íéãáì ïéøúàå íéúá ïåðéà
 àãå àùàã àøèñî éúà àãã ïéâá àúúìã
 ïéâá åäìë ïëå àçåøã àøèñî àãå àéîã àøèñî

àì àëéúø éåäîì áø÷é áø÷îã ïàî àã ìòå àðåø
 àøéæð ïéøîà êì êì åâìã äîá àìå íéãá ïéìàá
 ïåæçúàã ïåðéà øá áø÷ú àì àîøëì øåçñ øåçñ
 äàìòàì àúåùø áéäéúà ïåì åâì àùîùì

 áéúë àã ìòå àáø÷ìå àùîùì)àð à øáãîá (
úîåé áø÷ä øæäå:  

 יוסי 'ר .גדולה היא "בראשית" של 'ב
 הללו בראשית ימי ששת ,ואמר אותו שאל

 שכתוב מה היינו ,לו אמר .הםה מ ששנינו
 שהארזים כמו ".נטע אשר לבנון ארזי"

 ששה אותם גם כך ,לבנון מן יוצאים הללו

)á 'àáøáø úéùàøáã( ìéàù éñåé éáø ]äéì [
)äæ ìò( à÷ã úéùàøá éîåé àúéù éàä øîàå 

 áéúëã åðééä äéì øîà ïåðéà ïàî ïðéðú) íéìäú
æè ã÷( ïéæøà ïéìàã äîë òèð øùà ïåðáì éæøà 

 ïé÷ôð ïéîåé àúéù ïåðéà éîð éëä ïåðáì ïî ïé÷ôð

                                                           

היא ראשית והדעת לקח ' ס וחכמ"הכתר הוא סוף עולם הא' פי. יהל אור' עי). א"ד(טבעות עליונות  א
ולפי שהדעת אין לו פנימיות פרטי לכן נכנס הכתר . ם"ת נהי"ד חג"חיצוניות הכתר ומשלים חשבון חב

א פתח טז שהסגירה "ש נתיב פרצוף ז"פת' עי). א"נ(ב "הרש. 'ח בפי"ש בע"ס לפעמים כמ"בחשבון פנימיות י
 והם כלל ,ע שמהם כל הטבעיות ושינוי האיכות"יסודות ארמ' כלל הכל הם דשכן  כאן היא בסוד העיבור

 והם ברחם ,ם"הם סוד המרכבה של חגתהרי  ,מדרגות כלליות שבו' מאורות של הפרצוף בדהכל הרכבת 
  .ב"ו ע"ז ק"א על תיקו"בהגרב ’ועי. ם" תתאה נהיהרכבהם מהרי  ,של תבונה' במ

 .ע מקורו, וצ)כהני(וס וילנא נוסף בדפ ב
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 הימים וששת .בראשית מן יוצאים ימים
 ,אותם רשיפ הפסוק ,הללו העליונים

 והתפארת והגבורה להוהגד 'ה לך" שכתוב
 זו "בשמים" ,צדיק זה "כל כי" ."'וגו

 כמו ,ישראל כנסת זו "ובארץ" ,תפארת
 ,כלומר .ובארץ בשמים שאוחז ,תרגומו
 אוחז הוא ,ל"כ שנקרא העולם שיסוד

  "ובארץ" ,"שמים" שנקרא בתפארת

úéùàøá ïîà àø÷ ïéàìò ïéîåé àúéù ïéìàå 
 áéúëã ïåì ùéøô)ã"àé èë à ä (åäé êì" ä

åâå úøàôúäå äøåáâäå äìåãâä ' àã ìë éë
÷éãöá, úñðë àã õøàáå úøàôú àã íéîùá 

îùá ãéçà éã åîåâøúë ìàøùéàòøàáå àéâ 
 ãéçà åäéà ìë éø÷àã àîìòã àãåñéã øîåìë

õøàáå íéîù éø÷àã úøàôúá  
  àì/á  

 זה ועל ,ישראל כנסת שנקראת
 כמו ,חכמה היא( ,ראשית 'ב ,בראשית
 בגלל )בחכמה "בראשית" יונתן שתרגם

 ,ראשית ונקראת ,לחשבון שניה שהיא
 ,ראשון הוא טמיר זה עליון שכתר בגלל
 ,שני הוא הראשית בוןבחש נכנס שלא ועל

 שחכמה כמו ,ועוד .ראשית 'ב זה בגלל
 תחתונה חכמה כך גם ,ראשית היא עליונה

 מן 'ב להפריד אין ולכן ,ראשית היא גם
  .ראשית

á úéùàøá àã ìòå ìàøùé úñðë éø÷àã '
 úéùàø)]ð"à [àéäã ïúðåé íâøúã äîë äîëç 

àúîëçá úéùàøá ( àðééðú éäéàã ïéâá
ùàø éø÷àå àðáùåçì úé)ïéâá( àøúë éàäã 

ìòå äàîã÷ àéä àøéîè äàìòä ìééò àìã 
á àã ïéâá úéùàø éåä àðééðú àðáùåçá '

 úéùàø éäéà äàìò äîëçã äîë ãåòå úéùàø
 éîð úéùàø äàúú äîëç]àåä[ úéì àã ìòå 

á àùøôàì 'úéùàø ïî:  
 .זה וכך ,מאמר לו קוראים לבראשית

 ,בו ונכללים ממנו יוצאים ימים וששה
 ברא" .האחרים אלהכדוגמת  נקראים ואלה

 מעדן יצא ונהר" שכתוב זהו "אלהים
 את להשקות זה מה ,"הגן את להשקות

 בו ולהסתכל אותו יםיולק להשקותו ,הגן
  .שצריך מה בכל

 àúéùå àåä éëäå äéì ïðéø÷ øîàî úéùàøá
 ïåø÷à ïéìàå äéá ïìéìëúàå äéðî ïé÷ôð ïéîåé

éäìà àøá ïéðøçà ïéìàã àðååâë" íää" ã
)é á úéùàøá ( ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå

 äéì àîéé÷ìå äà÷ùàì ïâä úà úå÷ùäì éàî
êéøèöàã äî ìëá äéá àìëúñàìå:  

 שמשמע ,חיים אלהים "אלהים"
 אותו ידי על ודאי "אלהים ברא בראשית"

 את" .הכל ולהשקות הכל להוציא כדי נהר
 כך אחר ,כראוי ונקבה זכר בוריח "השמים

. לכל כח תןינ בוו ,למטה העולם נברא בו
 הוציאו שהשמים שמשמע ,"השמים את"
 אחר ,חיים אלהים סוד של בכח ,"את"

 הוציא שזה כיון ,אותו הוציא שראשית

éäìà"éäìà í" àøá úéùàøá òîùîã íééç í
éäìà"à÷ôàì ïéâá àøäð àåääã àãé ìò éàãå í 

 øëã àøåáç íéîùä úà àìë äà÷ùàìå àìë
 àîìò éøáúà äéá éàä øúáì éæç à÷ãë àá÷åðå

àìëì àìéç áéäé äéá àúúìåà " íéîùä ú
 àæøã àìéçá úà å÷éôà íéîùã òîùîã

éäìàã" ïåéë äéì ÷éôà úéùàøã øúá íééç í

                                                                                                                                                                                     

ג רנז "בח' א ועי"ב ורנז ע"לקמן רנו ע' ועי' א בראשית ברא שית כו"צ פ"ש בספד"שהיא בינה כמ א
הערה ' עי. ק שהאירו במלכות ובה נברא העולם"ד שם משמע שזהו דווקא בו"ב סד ע"ה ח"דע' עי). ו"לש(

 .'ושער האצילות פרק א', ק דף י"שער רוה' ועי. א"לעיל ל ע
 ).ג"ב לג ע"כללים ח(ן "והוא חיבור זו', ח נקודות ה"ע' עי ב
 ).ו"לש(א "ג רנז ע"ח ג
ואילו גילוי מתחילה , כתר הוא נעלם). ה"של(ג "ס הוא הכתר פ"זה המאמר בפרדס שער הא' פי ד

א ”א ע"כללים ח(תתאה חכמה , ה חכמה זעירא"והיינו מלכות דאצילות ה, )ד"ש ס ע"הקדו(מחכמה בלבד 
כללים (אלא שזה בהעלם וזה בגילוי , שכן שניהם מהווים התחלה, ראשית הוא כינוי לכתר וחכמה' ב). ב"ע
 ).ד"ב קי ע"ה ח"דע(ואז השתמש באור הגנוז ללא מסך ). ב"ב נד ע"ח

'  ובפ'ב אתר דשרותא אשתכח כו”רבים טעו בזה הלשון ואמרו מה שאמרו עיין באדרת האזינו רפט ע ה
ל לפיכך נקרא חכמה "ר). א"ד(ב ”ויחי רמו ע' ב שירותא עלאה קדש איהו כו”וישלח סג ע' ובפ' ויצא קנד ב
 ).א"נ(ל "ראשית שגם כתר גם חכמה שניהם נקרא ראשית כנ' כ הרי הם ב"ראשית וע

  ).הערת הזוהר(ח מה שחסר כאן "כ' עיין בסוף הספר סי ו
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 זו', א טבעת התיישב במקומו כוהכל ,הכל
 הזו ובראשית ,ראשית נעשתה האחרונה

 רהנה תחילוה ,עליונים אורות הוציא
 .למטהל להתקב להשפיע מים והתחילו

 ברא בו ,אלהים ברא ודאי בראשית זה ועל
 נתן בו ,מאורות הוציא בו ,התחתון עולם

 כתוב זה על ,אמר יהודה רבי .לכל כח
 של השבח ,"בו החצב על הגרזן היתפאר"

 הזאת בראשית כך .הוא מןוהא של לא ,מי
 של השבח ,השמים את עליון אלהים ברא

 זה ,יוסי רבי אמר .הוא אלהים של ,מי
 ,"אליו ביםוקר אלהים לו אשר" שכתוב

היה צריך לכתוב  ,ביםוקר] למה כתוב[
 פחד של אלהים ,עליון אלהים אלא .קרוב
 ,ביםוקר כתובלכן ו ,אחרון אלהים ,יצחק

 והכל מאחד שיוצאים הם רבות וגבורות
  .אחד

 äéúëåãá áùééúà àìëå àìë ÷éôà éàäã
>ãçë <)ãçá( úãéáòúà àúééøúá àã à÷æò 

úéùàø ÷éôà úéùàø éàäáå > ïéàìò ïéøåäð
éøùå< àãâðì àéî éøùå àøäð  àúúì]àìá÷ì[ 

éäìà àøá éàãå úéùàøá àã ìòå" àøá äéá í
 àìéç áéäé äéá ïéøåäð ÷éôà äéá äàúú àîìò

 áéúë àã ìò øîà äãåäé éáø àìëì)åè é äéòùé (
 åàì ïàîã àçáù åá áöåçä ìò ïæøâä øàôúéä

 úéùàø éàäá êë àåä àðîåàãéäìà àøá" í
éäìàã ïàîã àçáù íéîùä úà äàìò" àåä í

 áéúëã éàä éñåé éáø øîà)æ ã íéøáã ( åì øùà
éäìà"äéì éòáî áåø÷ íéáåø÷ åéìà íéáåø÷ íà 

éäìà àìà"éäìà äàìò í"ãçôã íá ÷çöé 
éäìà"íéáåø÷ êë éðéâáå äàøúá íâ úåøåáâå 

ãç åäìëå ãçî ïé÷ôðã ïåðéà ïéàéâñã:  
 ".אור ויהי אור יהי אלהים ויאמר"

 אינו ,אומר הוא למי "אלהים ויאמר("
 ,הזה לעולם "אור יהי" .לאחרים אלא אומר

 שברא האור וזהו ).הבא לעולם "אור ויהי"
 ,העין אור והוא ,להיבתח הוא ברוך הקדוש

 לאדם הוא ברוך הקדוש שהראה אור והוא
 ועד העולם מסוף בו רואה והיה ,הראשון

 הקדוש ראהשה אור והוא .העולם סוף
 רב מה" ואומר משבח והיה ,לדוד הוא ברוך
 האור והוא ".ליראיך צפנת אשר טובך

 בו וראה למשה הוא ברוך הקדוש שהראה
 ברוך הקדוש שראה ובשעה .דן ועד מגלעד

 ,רשעים של דורות שלשה שיעמדו הוא
 ,הפלגה ודור המבול ודור אנוש דור והם

ה "הקבו ,בו ישתמשו שלא כדי )אותו גנז(
 שלשה בו והשתמש למשה אותו נתן

 כמו ,עבורו מיום לו שנשארו חדשים

éäìà øîàéå"øåà éäéå øåà éäé íä ) úéùàøá
â à ()]ð"à [éäìà øîàéå" åðéà øîåà àåä éîì í

éäé íéøçàì àìà øîåàå éäéå äæä íìåòì øåà 
àáä íìåòì øåà (á÷ àøáã àøåäð åäéà àãå"ä 

àúéîã÷áæ àøåäð àåäå àðéòã àøåäð àåäå 
á÷ éæçàã" éôééñî äéá éæç éåäå äàîã÷ íãàì ä

á÷ éæçàã àøåäð àåäå àîìò éôééñ ãòå àîìò" ä
 øîàå çáùî äåäå ãåãì)ë àì íéìäú ( áø äî

 éæçàã àøåäð àåäå êéàøéì úðôö øùà êáåè
á÷" àúòùáå ïã ãòå ãòìâî äéá àîçå äùîì ä

á÷ àîçã" ïåîå÷éã ä ïåðéàå ïéáééç ïéøã àúìú
àðôåèã àøãå ùåðàã àøãç äâìôã àøãå ) æéðâ

äéì(èá÷ äéúé áäéå äéá ïåùîúùé àìã ïéâá " ä
äùîìé ïåøàúùàã ïéçøé úìú äéá ùîúùàå 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(תיב לשון רבים קרובים בחינות אלקים הם לפיכך כ' ל ג"ר א
  ).א"נ(מ "א. היינו מלכות ב
 ).הערת הזוהר(א ”לקמן קלה ע ג
 ).הערת הזוהר (ט מה שחסר כאן"כ'  עיין בסוף הספר סיד
 .ל לא"זהר הרקיע כד ומה שמצויין שם לז כנראה שהוא טעות וצ' @עי ה
 ).הערת הזוהר(לעיל כב  ו
מתי @ ב"לזהר תרומה קמח ע' ו' ג סי"בראשית רבה פ@ין ד שמעלה סתירה ב"ב קט ע"ה ח"דע' עי ז

 .השתמש האור הגנוז
  ).א"ד(דור המבול  ח
 ).ו"לש(ב "פרשת תרומה קמח סע' עי ט
א לו "כללים ח(והוא חילוק הגוף והכלי מבחינת כתנות עור לבחינת כתנות אור " קרני הודו"והיינו  י

וזה רק משעת מתן . ב"שמות יא ע' ועי, )ד"א פא ע"כללים ח(מ ודור המדבר "ועל ידו היו כל ניסי יצי, )ב"ע
 ).ב"ב פז ע"ה ח"דע(ומשה השתמש בו כל ימי חייו , )ב"ב פו ע"ה ח"דע(תורה והלאה 
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 ואחר ".ירחים שלשה ותצפנהו" שנאמר
 אותו לקח ,פרעה לפני נכנס ירחים שלשה
 הר על שעמד עד ,ממנו הוא ברוך הקדוש

 אותו לו והחזיר ,התורה את לקבל סיני
 בני יכלו ולא ,ימיו כל בו והשתמש האור

 על מסוה שנתן עד ,אליו לקרב ישראל
 ,"אליו מגשת וייראו" שנאמר כמו ,פניו

 אור טהוע" שכתוב זהו ,טליתב בו והתעטף
  ".כשלמה

 øîà)á á úåîù ( øúáå íéçøé äùìù åäðôöúå
á÷ äéì ìèð äòøô éî÷ ìàò ïéçøé úìú" äéðî ä

ã ãò àúééøåà àìá÷ì éðéñã àøåè ìò íéà÷
 éåîåé ìë äéá ùîúùàå àøåäð àåää äéì øãäå
 áäéã ãò äéãäá áø÷îì ìàøùé éðá åìëé àìå

 øîà úàã äîë éåôðà ìò äåñî)ì ãì íù (
 óèòúàå åéìà úùâî åàøééåúéìèá äáàää " ã

)á ã÷ íéìäú (äîìùë øåà äèåò:  
 בו שנאמר מה כל ".אור ויהי אור יהי"
 אמר .הבא ובעולם הזה בעולם הוא ,ויהי
 הוא ברוך הקדוש שברא אור ,יצחק רבי

 מסוף אורו עולה היה ,בראשית במעשה
 הטעם מה .ונגנז העולם סוף ועד העולם
 ,העולם רשעי ממנו יהנו שלא כדי ,שנגנז

 שמור והוא ,בגללם יהנו לא והעולמות
  ,דוקא לצדיק ,לצדיקים

á øîúàã äî ìë øåà éäéå øåà éäé éäéå äé
 ÷çöé éáø øîà éúàã àîìòáå ïéã àîìòá àåä

á÷ àøáã øåà" ÷éìñ äåä úéùàøáã àãáåòá ä
 æéðâúàå àîìò éôééñ ãò àîìò éôééñî äéøåäð
 éáééç äéðî ïåðäúé àìã ïéâá æéðâúà àîòè éàî
 øéîè àåäå ïåäéðéâá ïåðäúé àì ïéîìòå àîìò

à÷éã ÷éãöì àé÷éãöìá:  
  àúôñåú:  
 ,חכמהכתר ל מזר "ברא בראשית"

 להולגד רומז "את" ,לבינה רומז אלהים
 רומז "ואת" ,תפארת זהו "השמים" ,וגבורה

  . רומז למלכות"הארץ" ,יסוד הוד לנצח

éùàøá"øá ú"àâúëì æîø "îëç ø"éäìà ä" í
ðéáì æîåø"à ä"øåáâå äìåãâì æîåø ú"éîùä ä" í

ú àåä àã"àå ú"öðì æîåø ú"åä ç"åñé ã" ã
øàä"åëìîì æîåø õú  

  áì/à  
 לב ולישרי לצדיק עוזר אור" שכתוב

 כולם ויהיו העולמות יתבשמו ואז ,"שמחה
 הוא הבא העולם היהי ועד היום ש.אחד

 מתוך יצא אור אותו .וגנוז נעלם] האור[
 עד ,מכל שנסתר במטה שנחקק ,החושך

 אחד שבילְב נחקק ,שנגנז אור שמאותו
 .בו שרוי והאור ,שלמטה לחושך טמיר
 ,לילה שנקרא אותו ,שלמטהושך  החמיהו

 זה ועל ".לילה קראולחושך " בו שכתוב
 מני עמוקות מגלה" כתובה ומה ,שנינו
 מחושך תאמר אם ,אומר יוסי רבי ,"חושך

 אותם שכל ראינו הרי ,התגלונסתם ש
 וקוראים נסתרים הם עליונים כתרים
 אותם כל אלא ,מגלה מהו .עמוקותאותם 

 áéúëã)àé æö íéìäú (÷éãöì òåøæ øåàã 
ïéîìò ïåîñáúé ïéãëå äçîù áì éøùéìåä ïåäéå 

 øéîè àåä éúàã àîìò àäéã àîåé ãòå ãç àìë
æéðâååàôìâúàã àëåùç åâî ÷ôð àøåäð àåää æ 

 àøåäð àåääîã ãò àìëã àøéîèã éåôì÷á
 óéìâúà æéðâúàã àëåùçì àøéîè ãç ìéáùá

 àúúìã àëåùç ïàî äéá éøàù àøåäðå àúúìã
 äéá áéúëã äìéì éø÷àã àåää)ä à úéùàøá (

 áéúëã éàî ïðéðú àã ìòå äìéì àø÷ êùçìå
)áë áé áåéà ( éñåé éáø êùç éðî úå÷åîò äìâî

 ïðéæç àä ïééìâúà íéúñ êùçî àîéú éà øîåà

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו"וצ, "ביה כטלית"בדפוס וילנא איתא  א
) ב במדבר קיח א”א ואמור צא ע”ב ויקרא כו ע”תרומה קמו ע' פ' עי(יסוד ועטרה נקראים צדיקים  ב

 ).ב"ב סח ע"כללים ח(שאר עיקרו בפנימיותו אפילו כאשר מתגלה חסד בפומא דאמה נ). א"ד(
 ).ו"לש(ב "השמטות סימן כד דף רנו ע' עי ג
 ).א"א פא ע"כללים ח(בא בזה להוכיח כי עיקר האור נשאר ביסוד ומה שיצא הוא רק תמצית ממנו  ד
  ).א"ד(היו העולמות על מכונם ותקונם  ה
 ).ו"לש(ב "ת יתרו סט עפרש' א ועי"ש לקמן קלא ע"והוא עד זמן תחיית המתים כמ ו
  ).א"ד(ר כנודע "בחקיקות שחקק הנסתר של כולם שהוא הכת ז



 øäæúéùàøá 

162 

 מתוך אלא התגלו לא עליונים נסתרים
 יהיה והכל( .הלילה בסוד שהוא חושך אותו
 כאור הלבנה אור והיה של בסוד אחד

 הוא שיבא היום ועד .אחת בדרגה ,החמה
 ים עומקאותם כל , בא וראה).וטמון גנוז

 קולהו ,מחשבה מתוך שיוצאים נסתרים
 מגלהר ובי שדעד מתגלים לא ,אותם לוקח
בור  הדיוזה . היינו דיבור,הדבר ומה .אותם
לכן  , דיבורנקרא ששבת ובגלל ,שבת נקרא

 היה וכך( .בשבת אסור חול של בוריד
 אמו את רואה כשהיה ,שמעון רבי עושה

 אמא ,לה אומר היה ,מדברת שהיתה
 שדיבור בגלל ).ואסור היום שבת ,שתקית
 שהוא זה ודיבור ,אחר ולא לשלוט צריך זה
 ,מתוכו עמוקות מגלה , החושךמצד בא

 , החושךמצד שבא אותו ,ושך חמני ומשמע
  .וקאוד "יֵניִמ" שכתוב

ïéàìòàå  ïåðéà ìë àìà äìâî åäî úå÷åîò ïðéø÷
 àåää åâî àìà ïééìâúà àì ïéàìò ïéøéîè

 àéìéìã àæøá åäéàã àëåùç)]ð"à [ àìë àäéå
 àâøãá äîçä øåàë äðáìä øåà äéäåã àæøá ãç

øéîèå æéðâ àåä éúééã àîåé ãòå àãç(á éæç àú 
 äáùçî åâî é÷ôðã ïéîéúñ ïé÷éîò ïåðéà ìë

éìâúà àì ïåì ìéèð àì÷å ïåì äìâî äìîã ãò ïé
éàäå øåáã åðééä äìî ïàîâ úáù éø÷à øåáã 

 øåñà ìåçã øåáã øåáã éø÷à úáùã ïéâáå
 úáùá)]ð"à) [êëå] (ãëå[ ïåòîù éáø ãéáò äåä 

àéòúùî úåäã äéîàì éîç ãëã äì øîà äåä 
øéñàå àåä úáù é÷åúù àîàä ( àã øåáãã ïéâá

 åäéàã øåáã éàäå àøçà àìå äàèìùì àéòá
 éúà òîùîå äéåâî úå÷åîò äìâî êùçã àøèñî

 éðî áéúëã êùçã àøèñî éúàã àåää êùç éðî
à÷éãå:  

 שכתוב מהו ,כך אם ,יצחק רבי אמר
 אמר ". החושךובין האור בין אלהים ויבדל"

 ,לילה הוציא וחושך יום הוציא אור ,לו
 ,אחד והיו כאחד אותם בריח כך אחר

 ,"אחד יום בקר ויהי ערב ויהי" שכתוב
 שכתוב וזה .אחד נקראים ויום לילהש
 " החושךובין האור בין אלהים ויבדל"
 של בזמן זו )מחלוקת] ועשה[ שהפריד(

 עד ,יצחק רבי אמר .פרוד שנמצא הגלות
 כך אחר , בחושךונקבה באור זכר כאן

 נפרדים במה .אחד להיות כאחד מתחברים
 יםמתפרד , חושךובין אור ביןכיר לה
 אין שהרי ,כאחד הם ושניהם ,םדרגותבמ

 .באור אלא חושך ואין , בחושךאלא אור
 ,צבעיםב נפרדים ,אחד שהם גב על ואף
 ".אחד יום" שכתוב ,אחד הם זה כל ועם
 עלתקיים מו נברא העולם ,אמר שמעון רבי

 ולילה יומם בריתי לא אם" שכתוב ,הברית
 ,הברית מי ".שמתי לא וארץ שמים חקות

 ,זכור של סוד שהוא ,העולם יסוד צדיק זה
 ולילה יומם בברית עומד העולם זה ועל

 ולילה יומם בריתי לא אם" שכתוב ,כאחד

 áéúëã éàî éëä éà ÷çöé éáø øîà) úéùàøá
ã à (éäìà ìãáéå"à êùçä ïéáå øåàä ïéá í" ì

 ïåì øáç øúáì äìéì ÷éôà êùçå íåé ÷éôà øåà
 áéúëã ãç ååäå àãçë)ä íù ( éäéå áøò éäéå

 áéúëã éàäå ãç ïåø÷à íåéå äìéìã ãçà íåé ø÷á
éäìà ìãáéå" êùçä ïéáå øåàä ïéá í) ùéøôàã

åìçîú÷ ( àãåøô çëúùàã àúåìâã àðîæá àã
à" àøåëã àëä ãò ÷çöé ø]àá÷åðå øåàá) [ àëäå

äéøåäðî øäðã àëåùçá àá÷åð( øúáì àëåùçá 
 ïàùøôúà éàîá ãç éåäîì àãçë ïøáçúî

àëåùç ïéáå àøåäð ïéá àòãåîúùàìæ ïùøôúî 
 àìà àøåäð úéì àäã ååä ãçë åäééåøúå ïéâøã

àøåäðá àìà àëåùç úéìå àëåùçáòàå " â
 ãç ïåðéà àã ìë íòå ïéðååâá ïùøôúà ãç ïåðéàã
 úéøá ìò øîà ïåòîù éáø ãçà íåé áéúëã

 áéúëã íéé÷úàå éøáúà àîìò)äë âì äéîøé (
 àì õøàå íéîù úå÷ç äìéìå íîåé éúéøá àì íà
 åäéàã àîìòã àãåñé ÷éãö àã úéøá ïàî éúîù

                                                                                                                                                                                     

  .ב שכתרין הם ספירות"זוהר ויקרא יא ע' עי א
 ).הערת הזוהר (' שייך לעיל בשטה בב
 ).א"ד) (א וקנא א”א ועד ע”קמה ע( ג
  ).א"ד(שהיתה מספרת  ד
 ).הערת הזוהר(ב "גליון מהרש ה
 ).הערת הזוהר(א מה שחסר כאן "ל' סי'  עיין בסוף הסו
 ).א"ד(' מנחת יהודה דף ט ובדרך אמונה דף טו תמצא ביאור קצת בדרך אחר והכל עולה לענין א ז
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 קותוח" ,"שמתי לא וארץ שמים קותוח
 מעדן ויוצאים ששופעים הם "שמים

 בין מחצצים מקול" ,ואמר פתח .העליון
 מקול" ."' וגו'ה צדקות יתנו שם משאבים
 כמו "מחצצים" ,יעקב קול זה "מחצצים
 "משאבים בין" ".הבינים איש" שנאמר
 מים ששואבים אותם בין יושב שהוא

 וכולל צדדים בשני לוקח והוא ,מלמעלה
 שם "'ה צדקות יתנו שם" .בתוכו אותם

 יתנו שם" ,להתדבק האמונה מקום הוא
 'ה צדקות יונקים שם ,"'ה צדקות

 זה ,")בישראל( פרזונו תוצדק" .ושואבים
 ואוה ,דשוק ברית שהוא העולם צדיק
 אותם הגדול לים ומפזר הכל לוקחו שואב

 ירשו שישראל "בישראל" .עליונים מים
 שתויר להם נתןה "הקבו ,הזה ברית

 שהיו ,אותו עזבו שישראל כיון .עולמים
 ירדו אז" ,כתוב מה ,פורעים ולא מלים

 אותם "לשערים ירדו" ,"'ה עם לשערים
 ולא לשערים יושבים היו צדק שערי

  זמן אותווב ,פנימה נכנסים

 íîåé úéøáá àîéé÷ àîìò àã ìòå øåëæã àæø
àãçë äìéìå äìéìå íîåé éúéøá àì íà áéúëã 

 ïéãâðã íéîù úå÷ç éúîù àì õøàå íéîù úå÷ç
 øîàå çúô äàìò ïãòî ïé÷ôðå)àé ä íéèôåù (

ìå÷îà úå÷ãö åðúé íù íéáàùî ïéá íéööçî 
åäé"åâå ä ' íéööçî á÷òé ìå÷ àã íéööçî ìå÷î

 øîà úàã äîë)ã æé à ìàåîù ( ïéá íéðéáä ùéà
éà ïéá áéúé åäéàã íéáàùî àéî ïéáàùã ïåð

 ïåäì ìéìëå ïéøèñ ïéøúá ìéèð àåäå àìéòìî
åäé úå÷ãö åðúé íù äéåâá" øúà àåä ïîú ä

åäé úå÷ãö åðúé íù à÷áãúàì àúåðîéäî" ä
åäé úå÷ãö ïé÷ðé ïîú" åðåæøô úå÷ãö ïéáàùå ä

)ìàøùéá ( ùéã÷å íéé÷ åäéàã àîìòã ÷éãö àã
 àáø àîé éáâì øæôîå àìë ìéèðå áéàù åäéàå

åðéà íéé÷ åúøé ìàøùéã ìàøùéá ïéàìò ïééî ï
á÷ ïåì äéáäéå àã" ìàøùéã ïåéë ïéîìò úúåøé ä

ååäã äéì å÷áùá áéúë äî ïéòøô àìå ïéøæâ 
)àé ä íéèôåù (åäé íò íéøòùì åãøé æà" åãøé ä

 àìå éòøúì ïéáúé ååä ÷ãö éøòù ïåðéà íéøòùì
àðîæ àåääáå åâì ïéìàò:  

  àúôñåú:  
 כאלו ,המילה את פרע ולא מל ,שנינו

 מילה ,הן דרגות ששתי בגלל ,מל לא
 זכר ,וצדק צדיק ,ושמור זכור .ופריעה
 ,רחל זו וברית ,יוסף זה ברית אות .ונקבה
  ,אותם מחבר ובמה ,לחברם וצריך

 ìî àì åìéàë äìéîä úà òøô àìå ìî ïðéðú
ïéâáâ øåëæ äòéøôå äìéî ïåðéà ïéâøã ïéøúã 

 àá÷åðå øëã ÷ãöå ÷éãö øåîùå àã úéøá úåà
 äîáå ïåì àøáçì êéøèöàå ìçø àã úéøáå óñåé

åäéà ãë ïåì øáçî  
  áì/á  

 ,"' וגו'ה את ישראל בני ויעזבו" כתוב
 כמו בזה אותם והכריחה דבורה שבאה עד

 ועל, "' וגובישראל פרעות עובפר" שנאמר
 חדלו" ".בישראל פרזון חדלו" כתוב זה

 "וןפרז חדלו" .שאמרנו פרזונו זהו "פרזון
 דבורה שקמתי עד" ,פרעו שלא דשוקברית 

 אלא ,"םֵא" זה מה ,"בישראל אם שקמתי
 לקיים מלמעלה עליונים מים הורדתי אני
 למעלה ,סתם "בישראל" .העולמות את

 áéúë)ùéèôåáé á í ( úà ìàøùé éðá åáæòéå
åäé"åâå ä 'éàäá ïåì úáéãðå äøåáã úúàã ãò 

 áéúëã äîë)á ä íù ( ìàøùéá úåòøô òåøôá
åâå ' áéúë àã ìòå)æ íù ( ìàøùéá ïåæøô åìãç

 åìãç ïøîà à÷ã åðåæøô àåä àã ïåæøô åìãç
 ïåòøôúà àìã àùéã÷ íéé÷ ïåæøô)íù ( ãò

íà éàî ìàøùéá íà éúî÷ù äøåáã éúî÷ùã 
 àîéé÷ì àìéòî ïéàìò ïééî úéúçð àðà àìà

                                                                                                                                                                                     

ת שהיא התורה "ב שעושין פשרה ודריש על ת”ב קלג ע"דחצצתא ב' ל דדריש מחצצים כמו דיינ"נ א
 ).א"נ(מ "א. ה"יסוד המכריע בין נואו קאי על . שהיא המכריע ומפשר בין חסד לדין זהו איש הבינים

 ).א"ד(היו מלין ולא היו עושין פריעה  ב
  .שער כב פרק בח "ע' ועי). א"ד(ב ”א בשלח נז ע”י אמור צא ע"פריעה ביסוד ומילה בכ' פי ג
 ).א"נ(מ "א. ל מאימא עלאה זהו שקמתי"ר ד
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 מתקיים לא שהעולם להראות ,ולמטה
 יסוד וצדיק" הכל וסוד .זו ברית על אלא
 אחד ,מאחד יוצאים שלשה .כתוב "עולם

 שנים ,שנים בין נכנס עומד בשלשה
 ,צדדים לכמה מיניק אחד ,לאחדמניקים 

 ויהי ערב ויהי" שכתוב זהו ,אחד הכל ואז
 וללכ ובקר ערב של יום ,"אחד יום בקר

 ובו ,ולילה יומם ברית של סוד היינו ,כאחד
  .אחד הכל

úå àìéòì íúñ ìàøùéá ïéîìòàúà äàæçàì 
 ìò àìà íéé÷úà àì àîìòã]àã àîéé÷) [ àã

àîéé÷( àìëã àæøå )äë é éìùî ( ãåñé ÷éãöå
áéúë íìåòáãçî é÷ôð úìú âàîéé÷ úìúá ãç ã 

ïéøú ïéá ìàòä äîëì ÷éðé ãç ãçì ïé÷ðé ïéøú 
 ãç àìë ïéãë ïéøèñ]áéúëã àåä àãä) [áéúëå( 

)ä à úéùàøá ( ãçà íåé ø÷á éäéå áøò éäéå]íåé[ 
 åðééä àãçë ìéìë ø÷áå áøòã] àæø>ã< úéøá

íîåé) [íîåéã úéøá(ãç àìë äéáå äìéìå :  

 המים בתוך רקיע יהי אלהים ויאמר"
 יהודה רבי ".למים מים בין מבדיל ויהי
 וכולם ,למעלה הם רקיעים שבעה ,אמר

 הקדוש והשם ,עליונה שהובקד עומדים
 .המים באמצע הוא זה ורקיע .בהם נתקן
 והוא ,אחרות חיות גבי על עומד זה רקיע

 .תחתונים למים עליונים מים בין מפריד
 ,לעליונים קוראים תחתונים ומים

 שמפריד זהו ,אותם שותים הזה ומהרקיע
 .בו כלולים המים שכל משום ,ביניהם

 הללו לחיות אותם מוריד כך ואחר
 כלה אחותי נעול גן" כתוב .משם ושואבים

 שהכל "עולנ גן" ".חתום מעין נעול גל
ל ש "נעול גל" .בו נכלל שהכל ,בונסתם 

 ולא וכולל בו ונכנס ויוצא שופע נהר אותו
 ,מהל .ועומדים בו ואיםפק והמים ,מוציא
 המים באותם נושבת צפון שרוח בגלל

 שנעשה עד החוצה יוצאים ולא ,םיוקופא
 כחו שמשבר הדרום צד ואלמלא ,קרח

 .לעולמים מים ממנו יצאו לא ,הזה קרחב
 הקרח כמראה עליון רקיע אותו ומראה

 אותם כל בתוכו ומכניס שקופא הזה
 כל אוסף שעליו עליון אותו כך ,המים
 למים עליונים מים בין ומפריד ,מים אותם

 בתוך רקיע יהי" שאמרנו וזה .תחתונים
 ,"יהי" כתוב אלא ,כך לא ,באמצע ,"המים
 והוא ,היה המים באמצע ממנו שהיה אותו

éäìà øîàéå" éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé í
 íéîì íéî ïéá ìéãáî)å à úéùàøá ( äãåäé éáø

îéé÷ åäìëå àìéòì ïåðéà íéòé÷ø äòáù øîàà 
 ììëúùà åäá àùéã÷ àîùå äàìò àúùåã÷á
 àîéé÷ òé÷ø àã àéî úåòöîàá àåä àòé÷ø àãå
 ïééî ïéá ùéøôà åäéàå ïéðøçà àúååéç éáâ ìò

 ïéàìòàø÷ ïéàúú ïééîå ïéàúú ïééîìé ïéàìòì ï
ã àåä àã ïåì ïàúù òé÷ø éàäîåî åäééðéá ùéøô

 ïåì úéçð øúáìå ïìéìë äéá àéî åäìëã ïéâá
 áéúë ïîúî ïéáàùå àúååéç éðäì)áé ã øéù ( ïâ

 ìåòð ïâ íåúç ïéòî ìåòð ìâ äìë éúåçà ìåòð
 ìåòð ìâ äéá ìéìëúà àìëã äéá íéúñà àìëã

ãéâð øäð àåääã àìå ìéìëå äéá ìééòå ÷éôðå 
àéî éùø÷å ÷éôàå ïéâá àîòè éàî éîéé÷å äéá 

 àìå åùéø÷úàå àéî ïåðéàá áéùð ïåôö çåøã
çø÷ ãéáòúàã ãò øáì é÷ôðæ àøèñ àìîìàå 

 äéô÷ú ùé÷àã íåøããáéàäç é÷ôð àì çø÷ 
 äàìò àòé÷ø àåääã åæéçå ïéîìòì àéî äéðî

 àùø÷úîã çø÷ éàäã åæéçë]éðëîåñ) [ðëîåùé( 
 ùéðë äéìòã äàìò àåää êë ïééî ïåðéà ìë äéåâá
 ïééîì ïéàìò ïééî ïéá ùéøôàå ïééî ïåðéà ìë

ïéàúúè  íéîä êåúá òé÷ø éäé ïøîàã éàäå
 éåäã àåää áéúë éäé àìà éëä åàì úåòéöîá
                                                                                                                                                                                     

  ). א"ד(להראות ' פי א
  ).א"נ(ה ת מבינ"גג' פי). הערת הזוהר(א "לך לך עז ע ב
  ).א"נ(ת "יסוד מגג' פי ג
 ).א"נ(ה "נ' פי ד
 ).א"נ(למלכות ' פי ה
  ).א"ד(ונקפאים המים ' פי ו
  ).א"א צא ע"ה ח"דע(כל מה ששורשו בתוקף הגבורות נקרש ונקפא , )הערת הזוהר(ב ”לעיל כט ע ז
 .ע מקורו"בדפוס וילנא איתא דהאי וצ ח
  .א"מכאן עד סוף הקטע נמחק בהגהות הגר ט
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ìò àîéé÷ã ìéòì åäéàå éåä àéî úåòéöîá äéðî   .החיות ראש על שעומד למעלה
àúååéçã éùéø:  

 מעיו באמצע קרום יש ,יצחק רבי אמר
 ,למעלה מלמטה שמפסיק אדם בן של

 דוגמא זוכ כך .למטה ונותן מלמעלה ושואב
 החיות אותן על ועומד ,באמצע הוא הרקיע

 עליונים מים בין מפריד והוא ,שלמטה
 הרו מים אותם , בא וראה.לתחתונים

 והבדילה" כתוב זה סוד ועל , חושךוהולידו
 דשוק ובין דשוהק בין לכם כתוהפר

 במים המקרה" ,פתח אבא רבי .הקדשים
 של עליונים מים אלו "במים" ,"' וגועליותיו

 שנאמר כמו ,בית קןית שבהם הכל
 השם" ".יתכונן ובתבונה בית יבנה בחכמה"

 ,עבים לקיח הזקן ייסא רבי "רכובו עבים
 שעומד ,שמאל , חושךשהוא עב .ם"י ב"ע

 רוח זו "רוח כנפי על המהלך" .זה ים על
 ביםוכר שנים" סוד וזה ,העליון המקדש של
 על וידא ףוויע כרוב על וירכב" כתוב ".זהב
 כך אחר ,אחד "כרוב על וירכב" ".רוח כנפי
 לא מתעורר שזה ועד ,"רוח כנפי על" נגלה

 ומים" כתוב ,אמר יוסי רבי .בזה מתגלה
 ,אותם התקין ממש במדה ,"במדה תכן

 ,העולם קוןית והם ,לתוכה כשהגיעו
 כך ,אבא רבי ראמ .הגבורה מצד כשהגיעו

 מגיעים כשהיו אומרים הראשונים היו
 ולא החכמים שפתי מרחשות ,הזה למקום

  .יענשו שלא כדי ,דבר אומרים

à" øáã éåòî úåòéöîá àîåø÷ úéà ÷çöé ø
ùðà àìéòî áéàùå àìéòì àúúî ÷éñô åäéàã 

àúúì áéäéåá êë ë åäéà òé÷ø àã àðååâ
 àúúìã àúåéç ïåðéà ìò àîéé÷å àúéòöîàá

àå éæç àú ïéàúúì ïéàìò ïééî ïéá ùéøô åäé
àëåùç åãéìåàå åãòà ïééî ïåðéàâ àã àæø ìòå 

 áéúë)åë úåîùâì  (íëì úëåøôä äìéãáäåã ïéá 
 çúô àáà éáø íéùã÷ä ùã÷ ïéáå ùã÷ä

)â ã÷ íéìäú (åâå åéúåéìò íéîá äø÷îä ' íéîá
 äîë àúéá ïé÷ú åäáã àìëã ïéàìò ïééî ïéìà

 øîà úàã)â ãë éìùî( úéá äðáé äîëçá 
 àñéé éáø åáåëø íéáò íùä ïðåëúé äðåáúáå

ò íéáò âéìô àáñ"é á" êùç åäéàã áò í
àã íé ìò àîéé÷ã àìàîùä éôðë ìò êìäîä 

 àã àæøå äàìò àùã÷îã àçåø àã çåø) úåîù
çé äë ( áéúë áäæ íéáåøë íéðù)àé çé íéìäú (

 áëøéå çåø éôðë ìò àãéå óåòéå áåøë ìò áëøéå
åøë ìòà øúáì ãç áé éàäã ãòå çåø éôðë ìò éìâ
øòúàå áéúë øîà éñåé éáø éàäá éìâúà àì 

)ãë çë áåéà ( ùîî äãîá äãîá ïëú íéîå
)å(äååâì ïåèî ãë åäì ïé÷úàæ àðå÷ú ïåðéàå 

 àáà éáø øîà äøåáâã àøèñî åèî ãë àîìòã
 øúà éàäì ïàèî ååä ãë éøîà éàîã÷ ååä êë

ïååôù ïùçøîçîà àìå ïéîéëçã  ïéâá éãî ïéø
ïåùðòúé àìã:  

                                                           

 .'א פרק ג"ח שער או"ע' עי א
  .'ח שער הנקודות פרק ב"ע' עי ב
א "ש ובפדר"טו סימן כב המים הרו וילדו אפילה ע' ר פ"ל הרו וכן הוא בשמו"ב ור"עוכן הוא וירא קג  ג

, שהאורות אשר מהטבור ולמטה נסתלקו ועלו מהטבור ולמעלה, כלומר). ו"לש(ל "ברד”ש כז ע"ד ע"פ
א על "בהגר(ויש פרסה המפסקת ביניהם , )ב"ב צא ע"ביאורים ח(ם למטה ריקנים מאור "ונשאר כלי הנהי

והם מסטרא , )א"א עז ע"ביאורים ח(והוא סיתום האור שלא מקבלים אותו עד עת התיקון , )ד" כה עצ"ספד
 ).א"א צא ע"ה ח"דע(ומשם מתפשט שפע לחיצונים . דגבורה

ק עד הטיבור ששם אסתיים אדם בין מים שלמטה " להפסיק בין מים עליונים דעעיקר עניינו הוא ד
א על "בהגר(י מסך "עלקבל אור נ " והכל כדי שיוכלו זו,ר מגופאלבשהם תחתונים המים ה שהן ,טיבורהמ

וכן בין אצילות , )א"א יג ע"כללים ח, ג"ב צא ע"ביאורים ח(א "א לז"והוא סוד הפרסא בין א). ב"צ לג ע"ספד
 ).א"ב צט ע"כללים ח(והוא הפרוכת המבדילה בין התפשטות הראשונה לשניה , )ב"א נד ע"כללים ח(ע "לבי

 .א"נמחק בהגהות הגר ה
 ).א"ד(שנתעורר זה וקודם  ו
  ).א"ד(כשמגיע לתוכה שפע המים  ז
ל להדרושים הנוגע "ר). א"ד(היו מנענים שפתותיהם ולא השמיעו שום דבר שיראו שמא יתענשו  ח

 .י"שער מאמרי רשב' עי). ו"לש(לאורות הדינין והגבורות וכנודע בסוד קריעת ים סוף 
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 של ראשונה אות ,אמר אלעזר רבי
 קשר פני על משוטטת היתה האותיות

  ועולה ,ומלמעלה מלמטה ומתעטרת ,טהור

ïååúàã äàîã÷ úà øîà øæòìà éáøà äåä 
àéèùá òøìî øèòúàå àéëã àøèé÷ã éåôðà ìò 

å÷éìñå àìéòìîâ:  
  àúôñåú:  

 פורע ולא מלש ומי .ופורע מל כשהוא
  .רודי עשו ביניהם פכאלו

 åãáò åìàë òéøô àìå øéæâã ïàîå òéøôå øéæâ
àãåøô åäééðéá  

  âì/à  
 בחקיקתם נחקקים ומים ,ויורדת

 .באחד אחד ונכללו ,במקומם שביםיומתי
 בזו זו כלולות כולן האותיות כל וכן

 בנין עליהן שנבנה עד ,בזו זו ומתעטרות
 מים היו ,והתעטרו כולם וכשנבנו .ויסוד

 ,תחתונים במים מתערבים עליונים
 הוציאו זה ועל( ,העולם של בית והוציאו

 ומאור ,ארץ שנקרא אחד ,אורות שני
 ,בראש נראית 'ב זה ועל ,)שמים שנקרא

 הזה הרקיע שהיה עד ויורדים עולים ומים
 שבו בשני היתהמחלוקת ו ,אותם שהפריד

 כמו ,שדולק אש שהוא ,גיהנם נברא
 לשרות ועתיד ,"אהו אוכלה אש" שנאמר

  .הרשעים ראש על

 ïáùééúîå åäééôåìâá éôìâúî àéîå úéçðå
 åäìë ïååúà ïëå ãçá ãç åìéìëúàå åäééúëåãá
 éðáúàã ãò àãá àã ïøèòúîå àãá àã ïìéìë
 åäìë åàéðáúà ãëå àãåñéå àðééðá åäééìò
 ïéàúú ïééîá ïéáøòúî ïéàìò ïééî ååä åøèòúàå

 àîìòã àúéá å÷éôàå]ð" àã ìòå ïéøú å÷éôà à
íéîù éø÷àã àøåäðå õøà éø÷àã ãç ïéøåäð [

)íéîù éø÷àã àøåäð ÷éôà àã ìòå(á àã ìòå  '
 éàäã ãò ïéúçðå ïé÷ìñ ïééîå àùéøá éæçúà

 äåä ú÷åìçîå ïåì ùéøôàå äåä òé÷ø]éðùá [
)éðùã àîåéá(ã àøåð åäéàã íðäéâ éøáúà äéáã 

 øîà úàã äîë ÷éìãã)ãë ã íéøáã ( äìëåà ùà
àåäàéáééçã åäééùéø ìò äàøùàì ïéîæå :  

 מחלוקת כל מכאן ,יהודה רבי אמר
 שהרי ,התקייםל סופה שמים לשם שהיא

 ,היתה שמים לשם שהיא מחלוקת כאן
 שכתוב זה לאחר .בזה התקיימו והשמים

 ,"' וגושמים לרקיע אלהים ויקרא"
 בהתדבקות העליונים מצוים במדתם

 ילהוהבד" כתוב ,שנינו שהרי ,התקיימוו
 קדש ובין דשוהק בין לכם כתוהפר

 שמפריד רקיע הוא שהרי ,דוקא "הקדשים
 כך אחר כתוב , בא וראה.האמצע בתוך

à" íùì åäéàã ú÷åìçî ìë àëäî äãåäé ø
àëä àäã íéé÷úäì äôåñ íéîù åäéàã ú÷åìçî 

 àã øúáì íéé÷úà éàäá íéîùå äåä íéîù íùì
 áéúëã)ç à úéùàøá (éäìà àø÷éå" òé÷øì í

åâå íéîù'äòã àøéôè÷á ìåäééèñ÷á àúééå 
 áéúë ïðéðú àäã åîéé÷úàå éçéëù)âì åë úåîù (

 ùã÷ ïéáå ùã÷ä ïéá íëì úëåøôä äìéãáäå
íéùã÷äæ åâá ùøôîã òé÷ø åäéà àäã à÷ééã 

ú àúéòöîàá øúáì áéúë éæç à)è à úéùàøá (

                                                           

  ).א"ד(פ כתר הטהור "א אזי היתה משוטטת עשהוא ראשית לכל האותיות הנה בעת התגלות' אות א א
  ).א"נ(ב "הרש. ו שטא על פני האויר הזך הנקרא טהירו עלאה"הרח' פי ב
קשר ' עליונות שהם קיטרא דכיא פי' והיה מתעטר אות ההוא מלמטה בשש קצוות הבנין ומלמעלה בג ג

 ).א"ד(מקומם הראוי להם טהור שאין קשר פחות משלשה כנודע ועל ידי זה נתיישבו כל האותיות כלם ב

 ).ד"ב סא ע"ה ח"דע(הגבורה ' אז התגלתה בחי ד
  ).א"ד) (מה שנוטף מן האילן' פי. גליון(בהתדבקות העליונים שהם הנאצלים  ה
מצוים אל הגלוי ונתקיימו במזג שוה כל ). א"ד(ז שכיחי "במדתם כענין שנאמר ומים תכן במדה עי' פי ו

 ).א"ד(י הרקיע שהוא המכריע כנודע "דין אם רחמים עואחד לפי ענינו אם חסד אם ' א
 .ב והבדילה הפרוכת"לב ע' עי ז
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 מקום אל השמים מתחת המים יקוו"
 מקום אל" .ממש "השמים מתחת" ,"אחד
 ים והוא ,אחד שנקרא למקום ,"אחד

 ובלעדיו ,לאחד משלים הוא שהרי ,תחתון
 שבו ,יקוו שכתוב ומשמע .אחד נקרא לא
 כל" שנאמר כמו ,מתכנסים המים כל

 ייסא רבי ."' וגוהים אל הולכים הנחלים
 שכתוב מקום זהו ,"אחד מקום אל" ,אמר

 הוא שהרי ,"תמוט לא שלומי וברית" בו
 ,הארץ תקנתנ ובו ,בים וזורק הכל לוקח

 כמו ,ארץ זוהי ,"היבשה ותראה" שכתוב
 למה ".ארץ ליבשה אלהים ויקרא" שנאמר

 כתובה היינו ,יצחק רבי אמר ,יבשה קראתנ
 שהוא ובגלל ".ניַע לחם" כתוב ".ניֹוע לחם"

 כל בתוכה ושואב ,יבשה נקראלחם עוני 
 שמקום עד יבשה היתה והיא ,העולם מימי

 דרך מים שופעים ואז ,אותה ממלא זה
  .המקורות אותם

ãçà íå÷î ìà íéîùä úçúî íéîä åå÷éà úçúî 
 ãçà éø÷àã øúàì ãçà íå÷î ìà ùîî íéîùä
 àìáå ãçàì íéìùà åäéà àäã äàúú íé åäéàå
 äéáã åå÷é áéúëã òîùîå ãçà éø÷à àì åäéà

àéî åäìë ïéùðëúî) àîé åâì åäìë ïéìàò øúáå( 
 øîà úàã äîë)æ à úìä÷ (ìçðä ìë íéëìåä íé

åâå íéä ìà ' àã ãçà íå÷î ìà øîà àñéé éáø
 äéá áéúëã øúà åäéà)é ãð äéòùé ( úéøáå

 éãùå àìë ìéèð åäéà àäã èåîú àì éîåìù
 áéúëã àòøà úð÷úúà äéáå àîéá) à úéùàøá

è ( øîà úàã äîë õøà àåä àã äùáéä äàøúå
)ç à úéùàøá (éäìà àø÷éå" õøà äùáéì í

 øîà äùáé éø÷à éàîà áéúëã åðééä ÷çöé éáø
)â æè íéøáã (éðò íçì éðåò íçìá ïéâáå áéúë 

 ìë äååâá áéàùå äùáé éø÷à éðò íçì åäéàã
àã øúàã ãò éåä äùáé éäéàå àîìòã ïéîéîâ 

 ïéãëå äì éìîà]ïéãâð) [ïéòáð( ïåðéàã çøåà àéî 
úåøå÷îã:  

 בית זהו ,"ימים קרא המים ולמקוה"
 מיםה כל ששם ,שלמעלה המים נוסיכ

 אמר .ויוצאים שופעים ומשם ,מתכנסים
 ,צדיק זה "המים מקוה" ,חייא רבי

 וירא" כתוב המים למקוה שכשמגיע
 כי צדיק אמרו" וכתוב ,"טוב כי אלהים

 וכן ,טוב נקרא ראשון אור וכן( ".טוב
 השני ליום פרט ,"טוב כי" כתוב לםובכ

 ,אמר יוסי רבי ).טוב כי בו כתוב שלא
 ישראל מקוה" כתובש ,מקוה הוא ישראל

 מה היינו ,צדיק זה ,אמר חייא רבי ".'ה
 שנחלים משום ,"ימים קרא" שכתוב

 ,לוקח כולם הוא את ,ונהרות נותיומעי
 לכן ,הכל לוקח והוא הכל של המקור והוא

 ,"טוב כי אלהים וירא" ,זה ועל ".ימים"
 שהוא ומשום ".טוב כי צדיק אמרו" וכתוב
 ולא לשלישי ראשון יום בין הפריד ,נרשם
 השלישי ביום שהרי ,ביניהם טוב כי נאמר

 ,הזה הצדיק מכח רותיפ הארץ עשתה

 àø÷ íéîä äå÷îìå íéîé)é à úéùàøá ( àã
 ïéùðëúî ïîúã àìéòìã ïééî úåùéðë úéá àåä

ïé÷ôðå ïéãâð ïîúîå àéî ìëäà " äå÷î àééç ø
 áéúë íéîä äå÷îì àèî ãëã ÷éãö àã íéîä

éäìà àøéå" áéúëå áåè éë í)é â äéòùé ( åøîà
 áåè éë ÷éãö)]ð"à [ éø÷à áåè äàîã÷ øåà ïëå

 àîåé øá áåè éë åäá áéúë åäìë ïëå àðééðú
áåè éë äéá áéúë àìã ( ìàøùé øîà éñåé éáø

 áéúëã åäéà äå÷î)âé æé äéîøé ( ìàøùé äå÷î
åäé" àø÷ áéúëã åðééä ÷éãö àã øîà àééç éáø ä

 ïåì ìéèð åäìåë ïéøäðå ïéòåáîå ïéìçðã ïéâá íéîé
 êë éðéâá àìë ìéèð åäéàå àìëã àøå÷î åäéàå

éäìà àøéå àã ìòå íéîé" áéúëå áåè éë í) äéòùé
é â ( åäéà íéùøúàã ïéâáå áåè éë ÷éãö åøîà

 øîúà àìå äàúéìúì äàîã÷ àîåé ïéá ùéøôà
 úãáò äàúéìú àîåéá àäã åäééååâá áåè éë

                                                                                                                                                                                     

ונשאר למטה ריקן מאור , כלומר שהאורות אשר מהטבור ולמטה נסתלקו ועלו מהטבור ולמעלה א
להיות , י"שנצטמצם האור מכל הנה, "אעדו והולידו חשוכא"ב "לעיל לב ע' ועי). ב"ב צא ע"ביאורים ח(

 ).א"צ כו ע"א על ספד"בהגר' ועי, ג"א כט ע"כללים ח(ך היסוד נמשך דר
  ).א"ד) (ויחי רמט ב' פ(י עניים "יסוד עני וכ ב
' ע). כל יום מששת ימי בראשית במלכות והיא הוציאה הרבה בשלימות(ומלא אותם בשפע רב העליון  ג

 ).א"ד(ב ”תרומה קכז ע
 .אריכות ביהל אור' עי ד
  ).הערת הזוהר(ב "ל' פר סיבסוף הס' חסר כאן ועי ה
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 דשא הארץ תדשא אלהים ויאמר" שכתוב
 ,"פרי עץ" זה מה ,"פרי עץ זרע מזריע עשב

 עושה שהוא ,"ורע טוב הדעת עץ" זה
 .עולם יסוד צדיק זה "פרי שהוע" .רותיפ
 רוח להם שיש אדם בני כל ש,"למינו"
 בהם רושם אילן שאותו פרי שהוא ,שדקוה

 .שלום ברית קדש ברית ,וומה .למינו רשום
 ולא נכנסים למינו ,למינו האמונה ובני

 ואותו ,הוא פרי עושה וצדיק ,ממנו נפרדים
 ,למינו פרי אותו ומוציא מתעבר אילן

 .כמותו שיהיה פרי עושה אותו של למינו
 .ולאביו לאמו שדומה מי של חלקו אשרי

 כדי השמיני ביום הקדוש רשם ןכ ועל
 ,שמינית דרגה שהיא בגלל( ,לאמו שידמה
 להראות צריכה ממנה שפרחה נפש ואותה
 ומתגלה וכשנפרע ).ימים לשמונה לפניה
 זה ועל ,לאביו שידמה כדי הקדוש רשם

 קדש ברית זו "פרי שהוע" ,םֵא זו "פרי עץ"
  .בו וירשם לו שידמה "למינו" ,אביו

 áéúëã ÷éãö éàäã àìéçî ïéáéà àòøà
)àé à úéùàøá (]éäìà øîàéå" õøàä àùãú í

òøæ òéøæî áùò àùã) [ íééç õò ÷éãö éøô
åäéàã(éøô õò éàî éøô õò  áåè úòãä õò àã 

 ÷éãö àã éøô äùåò ïéøôå ïéáéà ãéáò åäéàã òøå
 àçåø ïåì úéàã àùð éðá ìëã åðéîì àîìòã ãåñé
 åäá íéùø àðìéà àåääã àáéà åäéàã àùéã÷
 íåìù úéøá ùã÷ úéøá åäéà éàîå åðéîì àîéùø
 ïùøôúî àìå ïéìàò åðéîì åðéîì àúåðîéäî éðáå

à àåääå àåä éøô äùåò ÷éãöå äéðî àðìé
úøáòúàà åðéîì åðéîì éøô àåää ú÷éôàå 

 äé÷ìåç äàëæ äéúååë éåäéã éøô äùåò àåääã
 àùéã÷ àîéùø ïë ìòå éåáàìå äéîàì éîãã ïàî

 äéîàì éîãéã ïéâá äàðéîú àîåéá)]ð"à [ ïéâá
 äðî çøôã àùôð àéääå äàðéîú àâøã àéäã

ïéîåé àéðîúì äî÷ äàæçúàì úëéøèöà ( ãëå
ø àééìâúàå úòøôúà éîãéã ïéâá àùéã÷ àîéù

 àã éøô äùåò àîà àã éøô õò àã ìòå éåáàì
 íéùøúàå äéì éîãéã åðéîì éåáà ùã÷ úéøá

äéá:  
, "בו זרעו" ".הארץ על בו זרעו אשר"

 זרעו" זה מה ,"זרע בו"היה צריך לכתוב 
 הוא כך "הארץ על" .בו ו"וא זרע אלא ,"בו

 אשרי ,הארץ על זרק זרע אותו שהרי ,ודאי
 ודומים קדושים שהם ישראל של םחלק

 כולם ועמך" כתוב ודאי זה ועל .לקדושים
 מאלה שהרי ,ודאי צדיקים כולם ,"צדיקים

 הזה בעולם אשריהם .דומים ולאלה יצאו
  .הבא ובעולם

 éòáî åá òøæ åá åòøæ õøàä ìò åá åòøæ øùà
àå òøæ àìà åá åòøæ éàî äéì" éëä õøàä ìò åá å
àòøæ àåää àäã éàãå àåä àòøà ìò éãùà 

 ïééîãå ïéùéã÷ ïåðéàã ìàøùéã ïåäé÷ìåç äàëæ
 áéúë éàãå àã ìòå ïéùéã÷ì)àë ñ äéòùé ( êîòå

 å÷ôð éðäî àäã éàãå íé÷éãö íìë íé÷éãö íìë
 àîìòáå ïéã àîìòá ïåðéà ïéàëæ ïééîã éðäìå

éúàã  
  âì/á  

 ,"בכחו ארץ עשה" כתוב ,חייא רבי אמר
 בכחוכתוב היה צריך ל( "ארץ עשה" זה מה

 ומתקן ,תמיד ודאי עושה אלא ,ארץ שהוע
 זה ).הזו הארץ את הוא ברוך הקדוש
 .צדיק זה "בכחו" .למעלה הוא ברוך הקדוש

 ארץ זו "תבל" ,"בחכמתו תבל מכין"
 והוא" שכתוב ,צדק זה "בחכמתו" ,שלמטה

 זה "ארץ שהוע" ".בצדק תבל טוישפ
 ומתקן ארץ ן שמתק,הקדוש ברוך הוא

  .כשאמרנו בכח הובמ ,ודרכ

 áéúë àééç éáø øîà)áé é äéîøé ( õøà äùåò
 éàî åçëá])ð"à [ õøà äùò åçëá õøà äùåò

á÷ ï÷úîå øéãú éàãå äùåò àìà äéì éòáî" ä
õøà éàäì (]á÷ àã"ä[ )àìéòì( àã åçëá ]÷éãö [

)÷ãö( åúîëçá ìáú ïéëî )íù ( õøà àã ìáú
àúúìãá àã åúîëçá ]÷ãö) [÷éãö( áéúëã 

) íéìäúè è ( õøà äùåò ÷ãöá ìáú èåôùé àåäå
á÷ àã" éåçøà ïé÷úîå àòøà ïé÷úî àåäã ä

ïøîà÷ãë åçëá äîáå:  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ "א. מתעברת נשמות ונותנת נשמה קדושה למזדווג בקדושה זרע כמוהו' מ' פי א
 ).ו"לש(א "פרשת ויקרא י ע' עי ב
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 של חקוקות באותיות ,אמר יהודה רבי
 קשרי ושתים עשרים יש אלעזר רבי

 זו ,אותיות שתי ,כאחד קשורים האותיות
 ושיורדת יורדת ושעולה ,יורדת וזו עולה
 ,אמר יוסי ירב ".אל בך אך" זה וסימן .עולה

 וסימן ,באמצע עומד ותמשקלה של הלשון
 שעומד לשון "משקל" ,"' וגובמשקל במדה"

 .כתוב "שקל הקודש" סוד וזה ,באמצע
 מאזנים איזה ,ונשקלו בו עומדים ומאזנים

 עומדים וכולם ,"צדק מאזני" שנאמר כמו
 אמר יהודה רבי .שקל הקודשב ,במשקל

  . רוח הקודשזושקל הקודש ב

åäé éáøøîà äãà øæòìà éáøã ïôéìâ ïååúàá 
éøèå÷ úéàáë ïååúàã " ïéøú àãçë ïéøéè÷ á

 úéçðãå úéçð ÷éìñãå úéçð àãå ÷éìñ àã ïååúà
 àã ïîéñå ÷éìñ)ãé äî äéòùé (à"á ê"à ê"ìâ 

àì÷éùã àñôéè øîà éñåé éáøã àúéòöîàá 
ïîéñå àîéé÷ä) äì èé àø÷éå (åâå ì÷ùîá äãîá '

éòöîàá àîéé÷ã ïùéì ì÷ùî àã àæøå àú
)âé ì úåîù ( äéá íéðæàîå áéúë ùã÷ä ì÷ù

 øîà úàã äîë íéðæàî ïàî åì÷úàå ïîéé÷
)åì èé àø÷éå (éðæàîå ì÷ùîá ïéîéé÷ åäìëå ÷ãö 

 àã ùã÷ä ì÷ùá øîà äãåäé éáø ùã÷ä ì÷ùá
ùã÷ä çåø:  

 שמים 'ה בדבר" כתוב ,יצחק רבי אמר
 'ה בדבר" ,"צבאם כל פיו וברוח נעשו
 שנעשו שלמטה שמים לוא "נעשו שמים
 קול שהוציא "ברוח" ,שלמעלה שמים בדבר

 ולא ויוצא ששופע נהר לאותו שהגיע עד
 כל פיו וברוח" .לעולמים מימיו פוסקים

 שהוא ברוח עומדים התחתונים כל ,"צבאם
 מעשיך מפרי מעליותיו הרים משקה" .זכר

 ,"מעליותיו הרים משקה" ".הארץ תשבע
 שכתוב ,נושאמר כמו ,עליותיו זה מה

 מעשיך מפרי עליותיו במים המקרה"
 ששופע נהר אותו של סוד ,"הארץ תשבע
 אשר פרי שהוע" שכתוב זהו ,למטה ויוצא
  .נתבאר והרי ,"' וגובו זרעו

 áéúë ÷çöé éáø øîà)å âì íéìäú ( øáãá
åäé" øáãá íàáö ìë åéô çåøáå åùòð íéîù ä
åäé" àúúìã àéîù ïéìà åùòð íéîù ä

ãá åãéáòúàã ÷éôàã çåøá àìéòìã íéîù øá
 àìå ÷éôðå ãéâðã øäð àåääì éèîã ãò àì÷
 åäìë íàáö ìë åéô çåøáå ïéîìòì éåîéî ïé÷ñô

 øëã åäéàã çåøá ïéîéé÷ éàúú)âé ã÷ íù (
 òáùú êéùòî éøôî åéúåéìòî íéøä ä÷ùî

õøàä) àòéãé éàäå( ïàî åéúåéìòî íéøä ä÷ùî 
 áéúëã ïøîà÷ãë åéúåéìò)â íù (á äø÷îä íéî

õøàä òáùú êéùòî éøôî åéúåéìò]  ä÷ùî
íéøä[ää àúúì ÷éôðå ãéâðã øäð àåääã àæø " ã

)áé à úéùàøá (åâå åá åòøæ øùà éøô äùåò ' àäå

                                                           

אלעזר צירוף וגלגולי האותיות נמצא בו קישור האותיות כב קשרים ' באותיות החקוקים שיסד ר א
ב " וכיוצא בו המבוארים בכמה מקומות באופן שמכל אות מכ'ש וכו"ת ב"דהיינו כב אלפא ביתא כענין א

' אמר דא' ש הוא עולה במספר אות ת"ת ב"של א' ולפי שאות א. אותיות התורה יסד אלפא ביתא אחת
אמר עליה ודא נחית ' כמו הא' ש יורד שאין לו עלייה למספר ת"של ב' כ הב"סליק שעולה במספר ואח

  ).א"ד(והוא מבואר למבינים 
ס "כמו אח' לפי שיש גם מג. אותיות' שהן מיוסדות מב' פי' תרין וכו' כב אלפא ביתות כנודע וכו' פי ב
ב אלפא ביתות אותיותיהן ראשונות עולות במדרגה שניות "כל הכ. 'דא סליק ודא נחית וכו' ע וכו"בט

ובו מתחלף ולכן קורא לשם זה דסליק ולא נחית לפי שר. 'ם וכו"ל ב"יורדות ויש שכלם עולות כמו א
ל והוא פסוק ישעיה "ך א"ך ב"וסימן לדבר א. 'דא וכו' ב ופי”תרומה קלב ע' פ' ועי. באלפא ביתות העולות

ונקט האי קרא . י יורדות"ג עולות ולכ"ך מהאב"ל ב"ב והיא דא"ה להראותך אלפא ביתא אחת מכלל הכ"מ
' נמצא כתוב בס' ובפי(ים ואזיל ותו שבאמצעיתא דקרא כדמסי. כ בשאר"שיש ברוב תיבותיה רוחניות משא

ואית ). א"ד) (אלעזר אלא רבי אליעזר' ש דף קעה ונראה דלא גרסינן הכא ר"היד באתוון דרבי אליעזר ע
' א אלפא ביתות לא תמצא שם הויה באותיות המתחלפות שהוא גי"אליעזר בכל כ' דגרסי אתיין גליפן דר

ב "ו וזה לא ימצא בא"ח י"ו וכן ה"ט הוא כ"י ד"מערכות ג' ו וכן ד"ח י"ט ה"י ד"ג. ך"ך ב"ו כי אם בזו א"כ
 ).א"נ(ב "י' אחר
ל "והאותיות א, ב שורות כל אחד"א שערים בעלי כ"א שערים פנים ואחור שיש כ"זהו סימן לרל ג

 ).א"ש סז ע"א והקדו"י יג ע"א על ס"בבהגר(באמצען 
 ).א"ד(לשון המשקל והוא קו אמצעי המכריע  ד
 ).א"ד(ז תיקון ע דף כ ה
 ).א"ד(א "ב ופקודי רנב ע"תרומה קעו ע ו



 øäæúéùàøá 

170 

øîúà:  
 על להאיר השמים ברקיע מארת יהי"

 רבי ,חסר ]כתוב" [מארת יהי" ".הארץ
 קףות בו ששורים "מארת" ,אומר חזקיה

 יהי" ,אמר ייוס רבי .הדין טתיקל ,הדין
 תלויה שבה הלבנה היא ,למטה "מארת

 ,מארת תלוי ובה ,העולם לתינוקות אסכרה
 ,המאורות מכל קטן מאור שהיא בגלל

 .אור מקבלת ולא שנחשכת ולפעמים
 כללות שהוא רקיע זהו ,"השמים ברקיע"

 והוא ,המאורות כל לוקחש בגלל , כולםשל
 והיא( ,מאיר שאינו הזה למאור מאיר

 ,מארה אותה בה שנדבקה בגלל בו תלויה
 אחרים מינים אותם כל למטה תלויים ובו

 ,אמר יצחק רבי ).האור הקטנת בגלל
 שלא הזה הרקיע את )אפילוו( והוציא

 ,וארץ שמים ,מלכות לו וקוראים ,מאיר
 )שמאיר( הוא השמים .החיים וארץ ישראל
 מה ,'ו חסר "מארת יהי" לכן ,הזה הרקיע
 .בעולם הוא ותמ ,ו"וא בלי שזה הטעם

 לילית להכליל בו תלוי הכל ,"מארת יהי"
 וכתוב ,"הוא שם וגדול קטן" כתוב .בעולם

 אך" כתוב זה ועל ,"לנו 'ה אדיר שם אם כי"
   .מנוח לה ומצאה לילית הרגיעה שם

 õøàä ìò øéàäì íéîùä òé÷øá úøàî éäé
)ãé à úéùàøá ( äé÷æç éáø øñç úøàî éäé

àåøîààî åú äéá àéøùã úø àðéãã àô÷å
àðéãã àèìé÷á àúúì úøàî éäé øîà éñåé éáø 

 àîìò ééáøì äøëñà àéìú äáã àøäéñ éäéà
 ìëî àøèåæ àøåäð éäéàã ïéâá úøàî àéìú äáå
 àøåäð àìá÷î àìå àëùçúàã ïéðîæå ïéøåäð
 àììë åäéàã àòé÷ø àåä àã íéîùä òé÷øá
 éàäì øéäð àåäå ïéøåäð ìë ìéèðã ïéâá åäìëã

 àøåäð])ð"à [ àøäð àìã]äéá àéìú àéäå[ ïéâá 
 ìë àúúì ïééìú äéáå äøàî àåää äá ÷áãúàã

ïéðøçà ïéðééæ ïåðéàâàøåäðã åøéòæ ïéâá  ( éáø
 øîà ÷çöé)÷éôàå( ]åìéôàå[ àìã àòé÷ø éàä 

ìàøùé õøàå íéîù úåëìî äéì ïðéø÷å øéäðã 
åäéà íéîùä íééçä õøàåä êë éðéâá òé÷ø éàä 

å øñç úøàî éäé 'è éàîàå àìá àäã àîò" å
 àéìú äéá àìë úøàî éäé àîìòá àåä àúåî

 áéúë àîìòá úéìéì àììëàì)çé â áåéà ( ïè÷
 áéúëå àåä íù ìåãâå)àð âì äéòùé ( íù íà éë

åäé øéãà" áéúë àã ìòå åðì ä)ãé ãì íù ( êà
 çåðî äì äàöîå úéìéì äòéâøä íù  

 ,"מארת יהי" ,אמר אלעזר רבי
 על אלא ,עצמהמ מאירה שלא אספקלריה

 כמו ,לה שמאירים עליונים אורות ידי
  .שמאיר אור שמקבלת עששית

 äàéøì÷ôñà úøàî éäé øîà øæòìà éáø
äîøâî àøäð àìãå ïéàìò ïéøåäðã àãé ìò àìà 

äì ïéøäðãæøéäðã àøåäð àè÷ìã àúéùùòë   

 .הארץ כל אדון הברית ארון הנה" כתוב
 .מאירה שאינה אספקלריה זו "ארון הנה"
 "ארון הנה" .המאירה אספקלריה "בריתה"

 בתוכה להכניס בהית "ארון" .מארת זוהי
 שמאירה השמש זו "הברית" .שבכתב תורה

 .דוקא הברית ארון עם יחד ברית והיא ,לה

 áéúë)àé â òùåäé ( ìë ïåãà úéøáä ïåøà äðä
 àøäð àìã äàéøì÷ôñà àã ïåøà äðä õøàä
 àéä àã ïåøà äðä àøäðã äàéøì÷ôñà úéøáä
 äøåú äéåâá äàìòàì àúåáéú ïåøà úøàî
 éäéàå äì øéäðã àùîù àã úéøáä áúëáù

                                                           

 ).ה"של(ב "ב ע"ב ודף קפ"ו ע"עיין פירושו בחייט דף ט. 'רבי חזקיה אמר כו א
 ).א"ד(קליטת ותוקף הדין  ב
 ).א"ד(מינים אחרים  ג
 ).ד"ב קל ע"ה ח"דע(י הוא מהאור שלה "וא, מלכות שמים פרצוף רחל). ו"לש(א "ג פד ע"ח ד
 .ע מקורו" וצ)דנהיר(בדפוס וילנא נוסף  ה
 –א "ב עו ע"ה ח"דע(' ז ריש תיקון מ"תיקו' ועי, )ג"א ד ע"ה ח"דע(ות נקראת דלה ועניה לכן המלכ ו

ס "שהמלכות מושרשת במלכות דא, שם מבאר את שורש הענין) ש שזה רק כעת דלית לה מגרמה כלום"עי
ב "חביאורים (ב "ב ווארא כג ע"ז תיקון מ פט ע"וכן הוא בתיקו, )ב"א פה ע"כללים ח(שבה היתה הצמצום 

אמנם באמת התפשטותה היא מלמעלה למעלה עד רזא , ק"ג שאורה כעת נמשכת מו"והנה אע). א"ל ע
 ).ב"ב לא ע"ביאורים ח(ם ”דאור א

אף כן היא קולטת אור העליון . י זה"שהעטרה היא העששית שקולט אור המוצב בתוכה והאיר ע ז
א "לעיל לא ע). א"ד(א "במנחת יהודה דף יז עומאיר בעולם וזולת זה אין לה רבוי אור להאיר מעצמה ועיין 

  ).ו"לש(א "ב ורנז ע"ולקמן רנו ע
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 כל אדון שהוא הברית "הארץ כל אדון"
 ,אדון הוא הזה שהארון ומשום .הארץ
 לכל ומאירה לה שמאירה השמש בגלל

  נקראת כך ,העולם

 õøàä ìë ïåãà à÷ééã úéøáä ïåøà äéãäá úéøá
éâáå õøàä ìë ïåãà åäéàã úéøáä ïåøà éàäã ï

 ìëì øéäðå äì øéäðã àùîù ïéâá ïåãà åäéà
éø÷úà éëä àîìò  

  ãì/à  
 הארון ונקרא .השם את לקחה וממנו

 ,ד"יו ן"נו ת"דל ף"אל של בסוד אדון הזה
 י"אדנ ן"אדו כך ,וצדק צדיק שאמרנו כמו
  .תלויים בזה זה

 éø÷úàå àîù àè÷ð äéðîå]ïåøà éàä[ ïåãà 
ìàã àæøá"ìã ó"åð ú"åé ï" ÷éãö ïðéøîàã äîë ã

åãà êë ÷ãöå"ðãà ï"ïééìú àãá àã é:  

 עומדים ומזלות כוכבים ,בא וראה
 רקיע )וזה שאמרנו שמש( שהוא בברית

 כוכבים בו וחקוקים שרשומים ,השמים
 הזקן ייסא רבי .להאיר תלויים ובו ,ומזלות

 ברקיע ,שתלויים ,מארת יהי ,כך אומר היה
 כיון .בו שתלויה הלבנה וזו ,השמים
 .השמש הרי ,"תולמאור והיו" שכתוב

 חדשים וחגים זמנים שהרי ,"ולמועדים"
 והכל .והווים בהם תלויים ושבתות
 נאחז קדושה ששמו עליון ראשון במעשה

 כנגד הם כוכבים שבעה .הכל הוא והוא ,בו
 ,העולם מנהיגי וכולם ,רקיעים שבעה

 ,הם עולמות ושני .עליהם עליון והעולם
כמו  תחתון ,תחתון ועולם עליון עולם

 ועד העולם מן" שכתוב ,שלמעלה הצורה
 )שנינו( .תחתון ומלך עליון מלך ,"העולם

 לעולם ימלוך 'ה מלך 'ה מלך 'ה" כתוב
 ,באמצע "מלך 'ה" ,למעלה "מלך 'ה" ".ועד

 זו( 'ה" ,אמר אחא רבי .למטה "ימלוך 'ה"
 העליון עולם זה "מלך )נהוהעלי החכמה

 תפארת זו "מלך 'ה" ,הבא העולם שהוא
 'ר( .הברית ארון זה "ימלוך 'ה" ,ישראל

 'ה" ,עליונה חכמה זו "מלך 'ה" ,אמר אחא
 ,הבא עולם שהוא העליון עולם זה "מלך

 זמן בא). ישראל תפארת זו "ימלוך 'ה"
 ,למעלה מלמטה אותם החזיר דודו ,אחר

úåìæîå íéáëë éæç àúà åäéàã ïéîéé÷ úéøáá 
)àãå ïøîà÷ã àùîù ( ïéîéùøã íéîùä òé÷ø

úåìæîå íéáëë äéá ïéôéìâå äéá)  àìë àúúìå
äéá( äåä àáñ àñéé éáø àøäðàì ïééìú äéáå 

ùä òé÷øá àééìúã úøàî éäé éëä øîà àãå íéî
 áéúëã ïåéë äéá àééìúã àøäéñ)åè à úéùàøá (

 àùîù àä úåøåàîì åéäå>øñç ïàë< íéãòåîìå 
 ååäå àéìú åäá éúáùå ïéçøé ïéâçå àééðîæ àäã
 àùéã÷ äéîùã äàìò äàîã÷ àúãéáòá àìëå
 ïåðéà éáëë äòáù àìë àåä åäéàå äéá ãéçàúà

åäìëå ïéòé÷ø äòáù ìá÷ìá àîìò éøáãî 
 äàìò àîìòååäðéð ïéîìò ïéøúå åäééìòâ àîìò 

 àìéòìã àðååâë äàúú äàúú àîìòå äàìò
 áéúëã)ã"åì æè à ä ( êìî íìåòä ãòå íìåòä ïî

äàúú êìîå äàìòã) ïðéðú (áéúëäåäé " êìî ä
åäé"åäé êìî ä"åäé ãòå íìåòì êåìîé ä" êìî ä

åäé àìéòì"åäé àúéòöîàá êìî ä" êåìîé ä
àúúìååäé øîà àçà éáø " ä] àãäàìéò äîëç[ 

åäé éúàã àîìò åäéàã äàìò àîìò àã êìî" ä
åäé ìàøùé úøàôú àã êìî" ïåøà àã êåìîé ä

úéøáäæ >ð"åäé øîà àçà éáø à" àã êìî ä
åäé äàìò äîëç" åäéàã äàìò àîìò àã êìî ä

                                                           

 ).א"ד(א ”ע' ב ובשמות ד”א ע”א ובהקדמה ע”א ורעז ע”פקודי רלב ע' ב ופ”קסב ע א
  ).א"ד(וכלם הם מנהיגי העולם שמתנהג על ידם  ב
" עולם" נקראים הם ת שלהם ולמטה"ורק מהז. ב"לקמן ויחי רמח ע' ועי, הרי הם בינה ומלכות ג

 ).ג"א נט ע"ביאורים ח(
הוא " עולם"ז שבינה ומלכות מכונים "והנה ד. 'נוק' שכל עולם הוא בחי' ח שער הצלם פרק א"ע' עי ד

קאי על " עולם"ועיקר הכינוי , והם מבפנים והם נסתרות, ר הם מוחין"שכן הג, ת שלהם"רק קאי על הז
  ).ש"ג עיי"א נט ע"ביאורים ח(יסודות ' כללים בדהנ, כללות הנושא את כל המציאויות כולם

 .ך"קשר שלו למנצפא ”שער כה דרוש עח "ע' ועי. 'יהי כבוד'בפסוקי דזמרה בפיוט  ה
ד "י ג ע"א על ס"בבהגר' ועי, כ"ע, ס"ת שבמ"הויו' הן ג, ל"ה וז"ב בהגה" ד עצ"א על ספד"בבהגר' עי ו

  .ב"דהיינו שם י
א "א מ"י פ"א על ס"בבהגר' ועי. י"כולל נה" ארון הברית"ו, ת" כולל חגת"ת, ר"כולל ג" עלמא עילאה" ז

 ).ב"ב קמ ע"ה ח"דע(' אופן ג
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 "מלך 'ה" ,"ועד עולם מלך 'ה" ,ואמר
 ,למעלה "ועד" ,באמצע "עולם" ,למטה
 "מלך" .הכל ושלמות וקיום התועדות ֲששם

  .למטה "ימלוך" ,למעלה

åäé" éúàã àîìò åäéàã äàìò àîìò àã êìî ä
åäé"ìàøùé úøàôú àã êåìîé ä< àðîæ àúà 

 øîàå àìéòì àúúî ïåì øãäàå ãåã àøçà
)é íéìäúæ  (åäé"åäé ãòå íìåò êìî ä" êìî ä

 ïîúã àìéòì ãòå àúéòöîàá íìåò àúúì
 àìéòì êìî àìëã àúåîéìùàå àîåé÷å àãåòéå

àúúì êåìîé:  
 כולם ,הללו המאורות כל ,אמר אבא רבי

 .הארץ על להאיר השמים ברקיע מתחברים
 שמאיר הרקיע אהו מי ,"הארץ על להאיר"

 ויוצא ששופע נהר זה ,אומר הוי ,הארץ על
 להשקות מעדן יצא ונהר" שכתוב ,מעדן

 שולטת שהלבנה כיון , בא וראה".הגן את
 כל ,ויוצא ששופע האור מאותו ארתומּו

 כולם ,וצבאותיהם שלמטה השמים אותם
 על הממונים וכוכבים ,אור נוסף בהם

 צמחים ומגדלים שולטים כולם ,הארץ
 מיםאפילו ו .םלו בכמתגדל והעולם ,ועצים

 שלוחי וכמה .יתרה בגדלות כולם הים ודגי
 שכולם בגלל ,בעולם משוטטים הדין

 בבית היא השמחכשה .שמחה ביתר עוזב
אפילו ו ,השערים מבית אותם אפילו ,המלך
 שמחים כולם ,)מזיקים( מבית אותם

 העולם ותינוקות ,בעולם ומשוטטים
  .להשמר צריכים

 åäìë úåøåàî éðä ìë øîà àáà éáø
ïøáçúîàéîùä òé÷øá  õøàä ìò øéàäì í

 ìò øéäðã àòé÷ø àåä ïàî àòøà ìò àøäðàì
 ïãòî ÷éôðå ãéâðã øäð àã àîéà éåä àòøà

 áéúëã)é á úéùàøá ( úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå
àèìù àøäéñã ïåéë éæç àú ïâä úàá øéäðúàå 

 àéîù ïåðéà ìë ÷éôðå ãéâðã àøäð àåääî
 àéáëëå àøåäð ïôñåúà ïåäìë ïåäéìéçå àúúìã

ïðîîã íéçîö ïéìãâîå ïéèìù åäìë àòøà ìò 
 éðåðå àéî åìéôàå åäìëá éáøúà àîìòå ïéðìéàå
 ïéñåîéð éðéãøâ äîëå øéúé åáøá åäìë àîé

ïèàùâ àìéç åáøá äåãçá åäìëã ïéâá àîìòá 
 àëìî éáá àåä äåãç ãëàéô'ïåðéà ã éòøú éáî 

éùðøè éáãî ïåðéà åìéôàåä ïàèùå ïãç åäìë 
á àîìòã ééáøå àîìòáàøîúñàì ïééò:  

 אלהים תםוא ויתן" ,אמר אחא רבי
 אז ,בו עומדים לםווכשכ ".השמים ברקיע

 מקטינה הלבנה ואז ,זה עם זה הם בשמחה
 כדי לוקחש מה וכל ,השמש מלפני אורה

 øîà àçà éáø)æé à úéùàøá(  íúåà ïúéå
éäìà" äéá ïéîéé÷ ïåäìë ãëå íéîùä òé÷øá í

 úøéòæà àøäéñ ïéãë àã íò àã àúååãç ïéãë
àùîù éî÷î àøåäðå å ïéâá ìéèðã äî ìë

                                                           

 ).א"ד(ב "ב וישלח קסח ע"ב ויצא קסב ע"מקץ קצו ע א
כללים (א ותיקונים תיקון מד "ויקרא יב ע' ועי) ע"הרי הוא בסוד עולמות בי(שליטת הלבנה בלילה  ב

 ).ב"ב קלה ע"ח
  ).א"ד(ל העלהו לגרדום "רז'  הממונים לענוש לעוברים על הנימוס והדת והוא מלשלוחי הדין ג
ל המזיקים ומהרסים העולם כלם שמחים כי אז יש לכל "הכוחות חיצוניות שהם מבית טרנשי ר' אפי ד

אחד ואחד על מה למשול ולפי שאלו שהם מדבי טרנשא הם ממונים על אסכרא לכן צריכים לשמור אז 
  ). א"ד(זיקום הנערים שלא י

 .ע מקורו"וצ, )א טרטשי"נ(בדפוס וילנא נוסף  ה
ויתן אותם אלקים ברקיע השמים וכד כלהון קיימין ביה כדין חדוותא דא עם דא כדין סיהרא אזעירת  ו
אינה ' דאי' ל ואמנם המל"ג משער רחל ולאה וז"ה פ"ש הרב בע"ביאור הדברים עמ. 'מקמי שמשא כו' נהור

וא וילון ואמרו וילון אינו משמש רקיעים אשר התחתון שבהם ה' ל על ענין הז"ש רז"ס מ"משמשת כלל וז
כלום אלא יוצא ערבית ונכנס שחרית והענין כי הרקיע הוא אשר נקרא סתם דרך רקיע אשר בו קבועים 

זעירא בסוד נוטה שמים ' חמה ולבנה ככבים ומזלות כי יסוד דתבונה שהוא נקרא רקיע בכל מקום והוא ו
ן הם "ם יצאו משם כנודע כי חמה ולבנה שהם זוכיריעה ובו קבועים חמה ולבנה לפי שכל האורות כול

ן קבועים ברקיע יסוד דתבונה "נלמוד מן האמור כי חמה ולבנה שהם זו' קבועים בו ומשם הם יונקים כו
וזהו מאי דאמר ויתן אותם אלקים ברקיע השמים שהוא יסוד דתבונה וכד כלהון קיימין ביה שהוא חמה 

כדין סיהרא אזעיר נהור מקמי שמשא רוצה לומר מכח ' עם דא ואולבנה ככבים ומזלות כדין חדוותא דא 
' וכל מה דנטיל כו' ה לכי ומעטי את עצמך ואזעירא נהורא מקמי שמשא וא"שקיטרגה הלבנה אמר לה הקב
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". הארץ על להאיר" שכתוב זהו ,לה להאיר
 הלבנה אור והיה" כתוב ,אמר יצחק רבי

 כאור שבעתים החמה ואור החמה כאור
 ,"הימים שבעת" זה מה ".הימים בעתש

 יהודה רבי .בראשית ימי שבעת אותם אלה
 ,המלואים ימי שבעת אותם אלה ,אמר

 םשהתב זמן שאותו משום ,ודאי מלואים
 הלבנה נפגמת ולא ,שלמותול וחוזר העולם

 מפריד ונרגן" בו שכתוב הרע הנחש בגלל
 בלע" שכתוב בזמן ,זה יהיה ומתי ".אלוף
 יהיה ההוא ביום" כתוב ואז ,"לנצח המות

  ".אחד ושמו אחד 'ה

ää äì àøäðàì" ã)åè íù (áø õøàä ìò øéàäìé 
 áéúë øîà ÷çöé)ì äéòùéåë  ( äðáìä øåà äéäå

 øåàë íéúòáù äéäé äîçä øåàå äîçä øåàë
 ïåðéà ïéìà íéîéä úòáù ïàî íéîéä úòáù
 ïéìà øîà äãåäé éáø úéùàøáã ïéîåé úòáù
 ïéâá éàãå íéàåìî íéàåìîä éîé úòáù ïåðéà
 øãäúàå àîìò íñáúà àðîæ àåääã
 àéåç ïéâá àøäéñ íéâôúà àìå äéúåîìùàá

 äéá áéúëã àùéá)ùîçë æè éì ( ãéøôî ïâøðå
óåìàà áéúëã àðîæá àã àäé éúîéàå ) äéòùé
ç äë ( áéúë ïéãëå çöðì úåîä òìá)è ãé äéøëæ (

åäé äéäé àåää íåéá"ãçà åîùå ãçà ä:  
 ".למינה חיה נפש שרץ המים ישרצו"
 תחתונים מים אלו ,אלעזר רבי אמר

 אותם ,למעלה דוגמת מינים שרוחשים
 ,אמר חייא רבי .םתחתוני ואותם עליונים
 זו ,הוא ומה ,חיה נפש הוציאו עליונים

 ויהי" שנאמר כמו ,הראשון אדם של הנפש
 ,"הארץ על יעופף ועוף" ".חיה לנפש האדם

 אדם לבני שנראים עליונים חיםישל אלו

 äéç ùôð õøù íéîä åöøùé äðéîì) úéùàøá
ë à ( ïéùçøã ïéàúú ïééî ïéìà øæòìà éáø øîà

 éàúú ïåðéàå éàìò ïåðéà àìéòìã àðååâë ïéðééæ
 åäéð éàîå äéç ùôð å÷éôà éàìò øîà àééç éáø
 øîà úàã äîë äàîã÷ íãàã ùôð àã

)æ á úéùàøá ( äéç ùôðì íãàä éäéå) úéùàøá

                                                                                                                                                                                     

' ומאיר את הג' והג' א הוא נוטל החס"הוא מן הגבורות וז' א הוא מן החסדים וכו"הוא דידוע דעיקר בניין ז
ד להאיר על "מר וכל מה דנטיל רוצה לומר מן הגבורות הוא בגין לאנהרא לה בנוקבא ההוזהו דא' בנוק

ל "ב משער מיעוט הירח וז"ביאור הדברים מה שכתב הרב בפ' והיה אור הלבנה כו' יצחק א' הארץ ור
היותר עליונה ' פ בבחי"ן פב"כ מזדווגים זו"ן באותו השבת ועי"ר היה מעורר מ"ואלולי לא חטא אדה

עילאה ' פ אשר אין הגדלת גדולה כמוה ותהיה היא מקבלת מאי"פב' ולם שישתמשו שניהם בכתר אשמכ
א ומקבל הארת ממצח הרצון ששם נתון יסוד דעתיק "דא' א עד דיקנ"עולה ז' וידוע כי ביום שבת קו' כו

' יומין שהם זיומין קדמאין דרישא עלאה דעתיק ' ל ז"האזינו וז' י סוף פ"ועוד כתב הרב בשער מאמרי רשב
' יומין ולכן ממנו נתפשטו ז' והנה החסד נקרא יומם יומא דכליל כל ז' כו' החס' תחתונות שבו על בחי

' ק שמקב"והנה ביום ש' כו' יומין כדוגמת החסד הנז' וגם היסוד דעתיק יומין גם הוא כלול הז' אורות כו
ולא ' ן שוין בקומת"שבת הראשון היו זור וב"יומין ואם לא חטא אדה' שהוא כלול הז' מיסוד דעתי' האר

וזהו מאי . 'או מחסד דעתי' יומין מיסוד דעתי' א ומקבלת הארת מהז"י ז"מקבלת הארות ע' היתה הנוק
ל שיהיו שוים בקומתם "א ורוצ"כאור החמה שהוא ז' יצחק כתיב והיה אור הלבנה שהוא הנוק' דאמר ר

א יהיה "י אחר ואור החמה שהוא ז"חמה שאינו מקבל עי אחר כמו אור ה"ע' ולא תהיה צריכה לקבל האר
ל בשבעת יומין "שבעתיים כאור שבעת הימים ומפרש מאן שבעת הימים אלין שבעת יומין דבראשית דרוצ

כן יהיה לעתיד ' יומין דעתי' הארה מז' א מק"ן שוים בקומתן והיה ז"ר היו זו"דבראשית דאם לא חטא אדה
ביאור הדברים מה שכתב הרב שם בשער . 'ן אינון שבעת ימי המלואים כויהודה אמר אלי' ור: א"לבא בב

אחרת והוא בין בחול בין ' י שלמה נתוסף עוד בה בחי"כ כאשר נבנה בית ראשון ע"ל ואח"מיעוט הירח וז
לא היתה ' מלכים משתמשים בכתר א' שהוא היות ב' ז' אמנם הבחי' ו' פ בחי"בשבת לעולם היתה עמו פב

י "ת נה"א היה שם קצוות חג"כי הז'  לעתיד לבא ואמנם עוד נתוסף בה עתה בבית ראשון כוכך לעולם עד
אך ' א עד הוד שבו ואמנם כו"ת והוצרכה הבינה להתפשט בז"י נעשו חג"ד ונה"ת ונעשו חב"כ עלו חג"ואח

נלמד מן . 'א כו"ס שנתפשט בהם הבינה בתוך ז"א והם ז"נתפשט בינה עד הוד השני דז' אחר הבנין בית א
וגם נתפשט בינה ' ו' פ בחי"ן בין בחול בין בשבת לעולם היתה עמו פב"האמור כי בבנין בית ראשון היו זו

כאור החמה ' וזהו דאמר קרא והיה אור הלבנה שהוא מלכות נוק. א"ס שבתוך ז"א והם ז"עד הוד השני דז
א יהיה "ור החמה שהוא זוא' מלכים משתמשין בכתר א' היות ב' ז' א שוים בקומתם בבחי"שהוא ז

ה שנתפשט בינה "ימי המלואים שהוא בנין ב' יהודה אלין אינון ז' שבעתים כאור שבעת הימים ומפרש ר
ימים ומפרש מלת מלואים מלואים ודאי בגין דההוא זמנא אתבסם עלמא ' ס כנגד ז"א והם ז"עד הוד דז

מלכים משתמשין בכתר ' יהרא אלא בואתהדר באשלמותא שחוזר כל עולם ועולם למקומו ולא אתפגים ס
) ה"א(אחד ושמו אחד ' ואימתי יהא דא בזמנא דכתיב בלע המות לנצח וכדין כתיב ביום ההוא יהיה ה' א
 ).נ"ש(

 ).ג"א לה ע"כללים ח(ועל ידו יוצא הרע בעולם , הוא כח הבחירה א
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 על יעופף" שכתוב משמע .אדם כמראה
 נראים שלא אחרים שיש היות ,"הארץ
  ,םהאד בני לֶכֶש לפי ממש ברוח אלא

ë à (óôåòé óåòåàò  ïéàìò éçéìù ïéìà õøàä ì
àùð éðáì ïåæçúàãáùð øáã åæéçá â òîùî 

 àìã ïéðøçà úéàã ïéâá õøàä ìò óôåòé áéúëã
 éðáã åðúìëñ íåôì ùîî àçåøá àìà ïåæçúà

àùð  
  ãì/á  

 אותם כמו למינהו באלו כתוב לא לכן
 כנף עוף כל ואת" בהם שכתוב אחרים
 ממיניהם ניםומש לא שאלו היות ,"למינהו

 בהם כתוב שלא הללו כאחרים ,ולמיםלע
 זה ניםושמש בהם יש ,תאמר ואם .למינהו

 בהם יש שהרי ,בודאי זה כך ,מזה
 ומשם" כתוב לכן ,מאלה אלה ניםושמש
  ".יפרד

 ïåðéàë åäðéîì ïéìàá áéúë àì êë éðéâá
 åäá áéúëã ïéðøçà)àë à úéùàøá ( ìë úàå

äééðéîî ïééðùî àì ïéìàã ïéâá åäðéîì óðë óåò å
ïéîìòìã åäðéîì åäá áéúë àìã ïéðøçà éðäë 

àîéú éàåä àåä éëä àã ïî àã ïééðùîã åäá úéà 
 éðéâá ïéìàî ïéìà ïééðùîã åäá úéà àäã éàãå

 áéúë êë)é á úéùàøá (ãøôé íùîå:  
 ,"ליםוהגד םיהתנינ את אלהים ויברא"
 החיה נפש כל ואת" .זוגו ובת לויתן אלו
 שהיא החיה אותה נפש זו "משתוהר

 היא ומי ,העולם צדדי לארבעת רומשת
 .לילית זו אומר הוי ,רומשת שהיא החיה

 שהמים "למינהם המים שרצו אשר"
 ,הדרום צד שכשבא ,אותם מגדלים

 ,הצדדים לכל ושופעים המים מפשירים
 שנאמר כמו ,ועוברים הולכים הים ניותווא
 לשחק יצרת זה לויתן יהלכון אניות שם"

  ".בו

éäìà àøáéå"ííéìåãâä íéðéðúä úà å 
)àë à úéùàøá ( ìë úà åâåæ úáå ïúéåì ïéìà

 éäéàã äéç àéääã ùôð àã úùîåøä äéçä ùôð
 úùîåø]ãì 'àîìò éøèñ[ >ïàîå <)éàîå( éäéà 

 úùîåø éäéàã äéç)àã àîéà éåäæúéìéì ] ( àã
äìéì[ ïéìãâî ïééîã íäéðéîì íéîä åöøù øùà 

 ïééî ïàøù íåøãã àøèñ éúà ãëã ïåì ïéãâðå
 úàã äîë ïéøáòå ïéìæà àîé éáøàå ïéøèñ ìëì

 øîà)åë ã÷ íéìäú ( äæ ïúéåì ïåëìäé úåéðà íù
åá ÷çùì úøöé:  

 שנאמר כמו ,"למינהו כנף עוף כל ואת"
 ובעל הקול את יוליך השמים עוף כי"

בעלי  כולם ,אמר יוסי רבי ".דבר יגיד כנפים
לכן ו ,לעולמים משתנים ולא כנפים שש

 למין ,"למינהו" זה מה ".מינהול" כתוב
 בעולם ומשוטטים טסים ואלה .שלמעלה

 ומעלים אדם בני מעשי ורואים ,בשש

 åäðéîì óðë óåò ìë úàå)àë à úéùàøá (
 øîà úàã äîë)ë é úìä÷ ( êéìåé íéîùä óåò éë

 øîà éñåé éáø øáã ãéâé íéôðë ìòáå ìå÷ä úà
äìë êë éðéâáå ïéîìòì ïééðùî àìå ïéôãâ úéùî ïå

 áéúë)àë à úéùàøá ( åäðéîì éàî åäðéîì
 àîìò ïèàùå ïñàè ïéìàå àìéòìã àðééæì
                                                                                                                                                                                     

 ).ב סב עא"ה ח"דע(היינו המלאכים דחלקי החי והמדבר שביצירה  א
מיני מלאכים ' בועוד ', המתבטלים ומתחדשים בכל יום וכו', אלו שנבראו ביום ב: מיני מלאכים' ג יש ב

ועוף יעופף " אחד הנאמר עליהם :מינים'  והם ב',ראשונים שנבראו ביום בהם גדולים מהו ,'שנבראו ביום ה
ועליהם ' וכו  והרי הם משתנים ומתלבשים בגוף כגוונא בהאי עלמא"למינהו" ולא נאמר בהם "על הארץ
 ".ואת כל עוף כנף למינהו" והשני הוא שנאמר עליהם ,"דאתחזון לבני נשא בחיזו דבר נש"כ כאן "הוא מש

השגה ושכל '  ואינם מתגלים לבני אדם אלא בבחי, אינם משתנים לעולםשכןוהם גדולים מן הראשונים 
 והם גדולים מהראשונים ',וכו ]י בעת שחיבר את התיקונים"נתגלו לרשבדוגמת אלו ש[ולא בחוש 

  ).א"א כט ע"ה ח"דע(המתלבשים ומתגלים בחוש 
א אמנם הוא רק בהמלאכים שנקראו אישים או באותן "יתרו צד ע' א ופ"א וקמד ע"לקמן קא ע' עי ג

 ).ו"לש(ג "ש בזוהר רות יד רע"שנקראו בני אלהים כמ
הם המלאכים , כלומר). ו"לש(א "עוד פקודי רלא ע' ב ועי"ב ע”פרשת ויקרא ע' ב ועי"לקמן מ רע ד

 ).א"ב סב ע"ה ח"דע(דחלקי החי והמדבר שביצירה 
 ).א"ד(ואי תימא נמצא בזוהר לשון הקודש ואם יש בהם משונים אלו מאלו על דרך ומשם יפרד  ה
  ).א"ד(ב ותקונים ריש תקון י "שמיני טל ע ו
 ).א"ד(ל "בספרי היד הוי אימא דא לילה וכן בזוהר הנז ז
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 במדעך גם" כתוב זה ועל ,למעלה אותם
 ,אמר חזקיה רבי. "' וגותקלל אל מלך

 .השורצתהיה צריך לכתוב , "משתוהר"
 בו" זה ועל ,לילה רומש ,שאמרנו כמו אלא

 שולטיםם  שכול,"יער חיתו כל תרמש
 שירה ופותחים ,שולטת שהיא בשעה

 ומזמרים ,הלילה חצות של צדדים בשלשה
 כתוב אלו ועל .שוקטים ולא ,שירה

  ".לכם דמי אל 'ה את המזכירים"

úéùáà ïåì ïé÷ìñå àùð éðáã ïéãáåò ïàîçå 
 áéúë àã ìòå àìéòì)ë é úìä÷ ( êìî êòãîá íâ

åâå ìì÷ú ìà ' úùîåøä øîà äé÷æç éáø
éøîàãë àìà äéì éòáî úöøåùä àéìéì ùîø ïð

 àã ìòå)ë ã÷ íéìäú ( øòé åúéç ìë ùåîøú åá
 ïéçúôå àèìù éäéàã àúòùá ïàèìù åäìåëã
 àúøéù éøîæå àéìéì åâìôã ïéøèñ úìúá àúøéù

éëëúùî àìåá áéúë ïéìà ìòå )å áñ äéòùé (
åäé úà íéøéëæîä"íëì éîã ìà äâ:  

 ,מסתכל הייתי, ואמר שמעון רבי עמד
 ,אדם לברוא אהו ברוך הקדוש שכשרצה
 ויום ,והתחתונים העליונים כל הזדעזעו

 רצון שעלה עד ,בדרגותיו עולה היה הששי
 ופתח ,האורות כל להיתח והאיר עליון
 ,האור יוצא משם שהרי המזרח שער

 מראש שירש האור יחזק הראה והדרום
 ,הצפון את זקיח מזרח ,במזרח והתחזק
 גדול בחיל וקרא והתפשט התעורר והצפון
 מערב אז ,עמו ולהשתתף להתקרב בלמער
 הדרום בא כך אחר .בו ונקשר בצפון עלה
 וצפון דרום אותו וסובבו ,במערב ואחז
 ,למערב קרב המזרח אז ,הגן גדרי שהם

 ואמר ,לםומכ קשיוב שמחהב שרה ומערב
 שיהיה ,"כדמותנו בצלמנו אדם נעשה"
 ,ומטה ומעלה הצדדים בארבעת וז צורהכ

 זה ועל ,אותו וציאוה במערב נדבק ומזרח
  .המקדש בית ממקום יצא שאדם ,שנינו

øîàå í÷ ïåòîù éáøã ãëã àðéåä ìëúñî 
á÷ àòá" ïéàìò ìë åòæòãæà íãà éøáîì ä

 ãò éåâøãá ÷éìñ äåä äàúéúù àîåéå ïéàúúå
 ïéøåäð ìëã àúåøéù øéäðå äàìò àúåòø à÷ìñã
 ÷éôð àøåäð ïîúî àäã çøæîã àòøú çúôå

 äéô÷åú éîçà íåøãåàøåäðãä àùéøî úéøéã 
 ïåôöå ïåôöì óé÷úà çøæî çøæîá ó÷úúàå
 áø÷îì áøòîì éâñ ìéçá éø÷å èùôúàå øòúà

ôúúùàìå" ïåôöá à÷ìñ áøòî ïéãë äéãäá à
 áøòîá ãéçàå àéúà íåøã øúáì äéá øù÷úàå

íåøã äéì ïéøçñååàã ïåôöå é ïéì]éøãâ) [éãøâ( 
 àéøù áøòîå áøòîá áéø÷ çøæî ïéãë àúðâ

 äåãçáåäìëî úàòáåæ åðîìöá íãà äùòð øîàå 
 åðúåîãë)åë à úéùàøá(  àã àðååâë éåäìã

 ÷áãúà çøæîå àúúå àìéòå ïéøèñ òáøàá
 øúàî íãà ïðéðú àã ìòå äéì ÷éôàå áøòîá

÷ôð ùã÷îä úéáãç:  
 הוא ברוך הקדוש ,"אדם נעשה" עוד

 ,שלמעלה מצד שבאו הללו לתחתונים אמר
 מסוד אדם .אדם שעולה הזה השם סוד

 שהרי ,האותיות סוד אדם .עליון נסתר

á÷ íãà äùòð åú" åúàã éàúú ïéìàì øîà ä
ø àìéòìã àøèñî íãà ÷éìñã àã àîùã àæ

 àäã ïååúàã àæø íãà äàìò àîéúñ àæøî íãà

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(פיפות בשש ע א
 ).א"ד(וחמת המלך שככה ' ואינם נשקטים מלומר שירה והוא מל ב
 ).ה"של(ב "ד ע"עין בחייט דף קל). א"ד(פרדס בשער מהות והנהגה  ג
 ).א"ד(הייתי מעיין בדבר  ד
 ).א"ד(הראה תוקף אורו  ה
  ).א"ד) (ש"י ע"צפון סוד אלה כתלי הגן בזכ( ו
 ).א"ד(ובקש מכולם  ז
' י היא בבחי"א, בית המקדש הוא בבחינת בריאה דעולם הזה, ז היא אצילות דעולם הזה"הגן עדן דעו ח

' י בכללו כולל ג"ז שא"ל לפ"וכמו כן צ. עשיה שבעולם הזה' וחוץ לארץ הוא בחי, יצירה שבעולם הזה
, לותאצי' ה בחי"שכן ההיכל וקודש הקדשים הנכלל בו הם בחינת גן עדן ה, עולמות אצילות בריאה ויצירה
והנה באותה . עולם היצירה' ושאר כל ארץ ישראל הוא בחי, עולם הבריאה' ושאר מקום המקדש הוא בחי

. י שבו"יצירה וא' א דאצילות שהוא בחי"ר היה מז"ראשו של אדה: ר"המידה הוא בשיעור הקומה של אדה
 ממה שהוא והגם שהיה מעפר דבית המקדש של העולם הזה אבל כל העולם הזה הרי עמד אז למעלה

 ).'ענף י' ב דרוש ג"ה ח"דע(עכשיו 



 øäæúéùàøá 

176 

 אדם .למטה וכלול למעלה כלול האדם
 ם שהיא סתום ם ,למעלה למעלה אחד

נסתם ש תחתון 'ד ,המשרה מלםרבה
 ,ושלמטה שלמעלה כללות וזה ,במערב

 כשירדו. למטה ונתקן למעלה נתקן
 כאחד כולם למטה הללו האותיות
 הנדבק ונקבה ,ונקבה זכר נמצא ,בשלמותו

 והיה ,וישן תרדמה עליו שהפיל עד ,צידיוב
 ונסר, למטה המקדש בית במקום טלומ

 כמו אותה קןיות הוא ברוך הקדוש אותו
 זהו .אליו והכניסה ,הַלהַכ את שמתקנים

 בשר רוויסג מצלעתיו אחת ויקח" שכתוב
 בספרי ,דוקא אחת "ויקח" ".תחתנה

 ראשונה לילית זו ,מצאנו הראשונים
 היה ולא ,ממנו עברהוהת עמו שהיתה

 מצא לא ולאדם" שכתוב כמו ,עזר כנגדו
 אותה עד .סמך ,"עזר" זה מה ,"כנגדו עזר

 לבדו האדם היות טוב לא" ,שכתוב שעה
 אדם , בא וראה".כנגדו עזר לו אעשה
 שלום להביא ראוי כך ,לכולם היה אחרון

  .העולם על

à íãà àúúì ìéìëå àìéòì ìéìë íãàãç àìéòì 
àìéòìà äøùîä äáøíìî í éäéàã àîéúñ í 

)å è äéòùé (ã ' àãå áøòîá àîéúñã äàúú
ã àììë ï÷úúà àìéòì ï÷úúà àúúå àìéò

úçð ãë ïååúà ïéìà àúúìà àãçë åäìë àúúì 
 äéúåîìùàá àá÷åðå àá÷åðå øëã çëúùà

 êåîãå àúðù äéåìò ìéôàã ãò ú÷áãúà éåøèñá
àúúì àùã÷î éáã øúàá éîø äåäåá äéì øñðå 

á÷"ìòàå äìëì ïéð÷úîã äîë äì ïé÷úå äà äéì 
 áéúëã àåä àãä)àë á úéùàøá ( úçà ç÷éå

ç÷éå äðúçú øùá øåâñéå åéúåòìöîâ à÷ééã úçà 
úéîã÷ úéìéì àã àðçëùà éàîã÷ éøôñáàã 

 äéìáé÷ì úåä àìå äéðî úøáòúàå äéîò úåäã
 øæò] áéúëã äîë)ë á úéùàøá ( àì íãàìå

åãâðë øæò àöî[ å àúòù àéää ãò êîñ øæò éàî
 áéúëã)çé íù ( åãáì íãàä úåéä áåè àì

åãâðë øæò åì äùòàä äàøúá íãà éæç àú 
íéìù àîìò ìò éúéîì éæçúà éëä äåä àìëã:  

 שיח וכל" כתוב ,שמעון רבי אמר עוד
 השדה עשב וכל בארץ יהיה טרם השדה

 על אלהים 'ה המטיר לא כי יצמח טרם
  אלו "השדה שיח וכל" ."' וגוהארץ

à åú" áéúë ïåòîù ø)ä á úéùàøá ( çéù ìëå
 íøè äãùä áùò ìëå õøàá äéäé íøè äãùä

åäé øéèîä àì éë çîöé"éäìà ä"åâå õøàä ìò í '
ïéìà äãùä çéù ìëå  

  äì/à  
 היויו כך אחר נטעויש וליםגד עצים

  .קטנים
 ïéáøáø ïéðìàãæ ååäå øúáì åòéèðòïéøéåæ:  

, זה בצד זה נבראו וחוה אדם ,בא וראה
 שכתוב בגלל ,בפנים פנים נבראו לא מהול
 והזווג ,"הארץ על אלהים 'ה המטיר לא כי"

 זו וכשנתקנה .כראוי בתקונו נמצא לא
 כן ,בפנים פנים להיות וחזרו ,שלמטה

 שכתוב ,המשכן מן ,לנו מנין. למעלה נמצא

éæç àúç àãã àøèñá àã äåçå íãà 
åàéøáúàèúà àì àîòè éàî  ïéôðà åàéøá

 áéúëã ïéâá ïéôðàá)ä á úéùàøá ( àì éë
åäé øéèîä"éäìà ä" àì àâååæå õøàä ìò í

÷úúà ãëå úåàé à÷ãë äéðå÷úá çëúùàåð éàä 

                                                                                                                                                                                     

  ). א"ד) (תרומה קכו א' פ' בינה ועי' פי( א
 ).א"ד) (ו פרצופין לשנים כאומן הזה במגרה"חלק הד( ב
ק עם "נ אחת במ"מדלא קתני צלע מצלעותיו וקתני אחת משמע דאיכא אחריתי והיא לילית א' פי ג

  ).א"ד(המלה לילת 
מאחר , וטעם הדבר) 'ח פרק ב"ח לו"ע' עי(דהיינו בחינת חוה הראשונה ). הזוהרהערת (א "ויקרא יט ע ד

מאשר אדם בעלה ' ת שהיא קרובה יותר לקלי"לכן נקראת בשם לילי, אשר גובר בה הדין לעולם' שהיא נוק
 ).ב"ב כ ע"ה ח"דע(

 .י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ה
 .ע מקורו"וצ" זהירין"ס וילנא איתא בדפו ו
  ).א"ד(ת ההעלם תקון כב ורמז על שהיה תחלת האצילות נעלם תכלי ז
  ).ו"לש(פקודי רלא ). א"ד(א "מנחת יהודה ופרדס בשער מהות והנהגה וזוהר פקודי רנט ע ח
 ).ד"א קז ע"כללים ח(אמנם כל זה הוא רק ביחס לעולמות של אז . א"פקודי רלא ע' עי ט
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 הוקם אחר שמשכן בגלל ,"המשכן הוקם"
 הוקם לא למטה הוקםש טרםו ,עמו

 הוקם למטה כשהוקם כאן גם .למעלה
 תקןנ לא עכשיו שעד ומשום .למעלה
 והפסוק .בפנים פנים נבראו לא ,למעלה
 על אלהים 'ה המטיר לא כי, שכתוב ,מוכיח
 היה שלא ,"אין ואדם"לכן ו ".הארץ

 ,אדם נשלם חוה וכשנשלמה. בתקונו
 שעד הסוד וזה .נשלם לא לכן דםווק

 גב על ואף ,בפרשה סמך אות איןעכשיו 
 וזה ,עזר זה ך"סמ אבל ,אמרו שהחברים

 ,בפנים פנים למעלה שחזר שלמעלה עזר
 ,בודאי זה כנגד זה נסמך ,ונקבה זכר

 באמת עשויים לעולם לעד סמוכים"
 שהם ונקבה זכר זה "סמוכים" ".שרווי

 תחתון עולם סמוכים שהם( כאחד סמוכים
 העולם נתקןש טרםש ,עליון בעולם

 ).שאמרנו העולם אותו נתקן לא ,שלמטה
 ,שלמטה בעולם תלוי שאמרנו הזה העולם(

 אותו נתקן לא ,שלמטה עולם נתקן וכשלא
  ).שאמרנו עולם

 çëúùà ïéãë ïéôðàá ïéôðà åøãäúàå àúúìã
àìéòìà áéúëã ïëùîä ïî ïìðî )æé î úåîù (

 äéîò í÷úà àøçà ïëùîã ïéâá ïëùîä í÷åä
 àúúì í÷úà àì ãòå óåà àìéòì í÷úà àì

 ïéâáå àìéòì í÷úúà àúúì í÷úúà ãë àëä
 ïéôðà åàéøáúà àì àìéòì ï÷úúà àì ïòë ãòã

åäé øéèîä àì éë áéúëã çëåà àø÷å ïéôðàá" ä
éäìà" äåä àìã ïéà íãàå êë éðéâáå õøàä ìò í

 íãà íéìúùà äåç úîéìúùà ãëå äéðå÷úá
 àì ïòë ãòã àã àæøå íéìúùà àì ïëì íã÷å

úà úéàîñ "àúùøôá êáòàå " åøîà àééøáçã â
îñ ìáà" øãäúàã àìéòìã øæò àãå øæò àã ê

 àã êîúñà àá÷åðå øëã ïéôðàá ïéôðà àìéòì
 éàãå àã ìá÷ì)ç àé÷ íéìäú ( ãòì íéëåîñ

àã íéëåîñ øùéå úîàá íéåùò íìåòì øëã 
 àãçë íéëåîñ ïåðéàã àá÷åðå]ð" à]àã [

>ïåðéàã<äàìò íìåòá äàúú íìåò íéëåîñ  ãòã 
 íìåò àåää ï÷úúà àì äàúú íìåò ï÷úúà àì

ïøîà÷ã[) ]ð"à [ àéìú ïøîà à÷ã íìåò éàä
 àúúìã íìåò ï÷úúà àì ãëå àúúìã íìåòá

ïøîà à÷ã íìåò àåää ï÷úúà àì:(  
 ,"הארץ על אלהים 'ה המטיר לא כי"

 זה ועולם .בזה זההם סמוכים  שהרי
 פנים להיות וחזרו כשנתקנו ,התחתון

 שהרי ,למעלה סמך נמצא ,וונתקנ בפנים
 עולם( קוןיבת המעשה היה לא לכן דםומק
 על אלהים 'ה המטיר שלא משום ,)קונויבת

 כתוב מה .בזה זהואלו תלויים  .הארץ
 תיקון זה ,"הארץ מן יעלה ואד" ,אחריו

 פני כל את והשקה" כך אחר .שלמטה
 זו "הארץ מן יעלה ואד" ".האדמה

 מהל ,אחר דבר .לזכר הנקבה השתוקקות

åäé øéèîä àì éë"éäìà ä" àäã õøàä ìò í
 ï÷úúà ãë äàúú àã íìåò êéîñ àãá àã
êîñ çëúùà åð÷úúàå ïéôðàá ïéôðà åøãäúàå 
 àãáåò äåä àì àðã úîã÷î àäã àìéòì

 àðå÷úá>ð"äéðå÷éúá íìåò à< øéèîä àìã ïéâá 
åäé"éäìà ä" äî àééìú àãá àãå õøàä ìò í

 äéøúá áéúë)å á úéùàøá ( õøàä ïî äìòé ãàå
 éðô ìë úà ä÷ùäå øúáì àúúìã àðå÷ú àã
 àúáåàéú àã õøàä ïî äìòé ãàå äîãàä

                                                                                                                                                                                     

משמע כי א שם "לעיל לא רע' עי). 'ח נקודות פרק ו"ע(ר "דהיינו על ידי המצוות והתפילות של אדה א
ח "ש בע"ר וכמ"פ אלא על ידי מעשי אדה"דהיינו שלעולם אין חזרת פב). ו"לש(עצמו ' פ ביום א"חזרו פב
א שיש מכאן ראיה שלזיווג דגדלות "ב קלז ע"כללים ח' עי). א"ב לג ע"ה ח"דע(' ומיעוט הירח ד' נקודות ו

היום הראשון לאחר שנגנז האור  החל מ  . 'שער כג פרק וח "עוד ע' ן ועי"ן יעלה מ"צריך שתחילה זו
אמנם כל זמן ששימש אור , )ד"ב צד ע"ה ח"דע) (ב"זוהר תרומה קמח ע' עי(א "ן רק אב"היו זו, הראשון

 ).א"ב קלז ע"כללים ח(פ "הגנוז היו פב
פרשתא השייכא לאדם ויקח ' פי). א"ד) (ז"ר פי"בב' עי(ע "תימה דתרי זמני כתיב לעיל הוא הסובב וצ ב

. ב"הרש. ע"ולא אמר בתורה אלא בפרשתא ואין כאן צ' את האדם עד ויסגור לא יש אות סאלקים ' ה
ביאורו ' עי). א"נ(ן "מאי, נהרות לבד' ואפשר דהוא הסובב אינו מעיקר הפרשה רק ד. מבראשית' מ כ"ובמק

 כ מקשה שם המדרש בעצמו"כ כדברי הזוהר ואח"יז שאמר שם ג' ר פ"ח סימן רנט שמביא ממדרש ב"לס
 ).ו"לש(ש ושם "ע' ואם יאמר לך אדם הוא הסובב תאמר לו כו

וכן ואל ימות ויהי מתיו ' וכן וכבודי לאחר לא אתן וגו' לא דלא המטיר נמשכת עד ואד יעלה וגו' פי ג
  ).א"ד(מספר 
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 שיעלה תיקון נמצא שלא בגלל ,המטיר לא
 התחתונה הארץ מן זה ועל ,הארץ מן

 עשן ,בא וראה. למעלה מעשה התעורר
 ,מתעורר וענן בהתחלה הארץ מן עולה

 וז דוגמאכ ,בזה זה מתחבר הכלאחר כך ו
 ועושה מלמטה מתעורר הקרבן עשן

 ,בזה זה הכל ומתחבר ,למעלה שלמות
 התעוררות .עלהלמ וז דוגמאכ ונשלמים
 .נשלם הכל כך ואחר מלמטה מתחילה
 מתחילה ישראל שכנסת ואלמלא

 כנגדה יתעורר לא ,בהתחלה בהתעוררות
 שלמטה ובהשתוקקות .שלמעלה אותו
  .למעלה נשלם

 ïî äìòéã àðå÷ú çëúùà àìã ïéâá øéèîä àì
 àãáåò øòúà äàúú àòøà ïî àã ìòå õøàä

àìéòìà àòøà ïî ÷éìñ àððú éæç àú 
àúéîã÷áá øúáì øáçúà àìëå øòúà àððòå 

 àúúî øòúà àðáø÷ã àððú àã àðååâë àãá àã
 àãá àã àìë øáçúàå àìéòì åîéìù ãéáòå

 àúåøòúà àìéòì àã àðååâë åîéìúùàå éøù
 úñðëã àìîìàå àìë íéìúùà øúáìå àúúî
 øòúà àì àúéîã÷á àúåøòúàá àéøù ìàøùé
 àúúìã àúáåàéúáå àìéòìã àåää äìá÷ì

àìéòì íéìúùà:  
 החיים ועץ" כתובלמה  ,אמר אבא רבי
 "החיים עץ" ,"ורע טוב הדעת ועץ הגן בתוך
 ,היה שנים מאות חמש שמהלך שנינו הרי
 עץ .תיותח נחלקים בראשית מימי וכל

 כל לוקח והוא ,הגן באמצע ממש החיים
 שהרי, תחתיו ונחלקים בראשית מימי
 על שורה הוא ,ויוצא ששופע נהר אותו
 המים נחלקים ומשם ,בו ונכנס הגן אותו
 ואחר .הכל לוקח הגן ואותו .צדדים לכמה

 נחלים לכמה ונחלקים ממנה יוצאים כך
 ,"שדי חיתו כל ישקו" שנאמר כמו ,למטה

 ומשקה עליון עולם מאותו יוצאיםש כמו
 אפרסמון של עליונים הרים אותם את

 ,החיים לעץ כשמגיעים כך אחר .טהור
  .דרכו כפי צד בכל תחתיו נחלקים

 áéúë éàîà øîà àáà éáø)è íù ( õòå
 íééçä õò òøå áåè úòãä õòå ïâä êåúá íééçä
 éåîéî ìëå äåä ïéðù äàî ùîç êìäîã ïðéðú àä

ïéâìôúî úéùàøáã úåòéöîá íééçä õò éåúåçú 
ùîî àúðâãâ úéùàøáã éåîéî ìë ìéèð àåäå 

 ÷éôðå ãéâðã øäð àåää àäã éåúåçú ïéâìôúîå
 ìééòå àúðâ àåää ìò àéøù àåä)äá] (éá[ ïîúîå 

 àéää àìë ìéèðå ïéøèñ äîëì àéî ïéâìôúî
 ïéìçð äîëì ïéâìôúîå äðî é÷ôð øúáìå àúðâ

 øîà úàã äîë àúúì)àé ã÷ íéìäú( ìë å÷ùé 
 äàìò àîìò àåääî ïé÷ôðã äîë éãù åúéç
 àéëã àðåîñøôàã ïéàìò ïéøåè ïåðéàì é÷ùàå
 éåúåçú ïéâìôúî íééçä õòì ïàèî ãë øúáì

éåçøà íåôë øèñ ìëá:  
 ,כך נקרא למה ".ורע טוב הדעת ועץ"

 הדעת עץ" אבל ,באמצע אינו זה עץ שהרי
 משני שיונק בגלל אלא .מהו "ורע טוב

 .ומר מתוק שיונק כמי ,אותם ודעוי ,צדדים
 אותם ויודע צדדים משני שיונק ובגלל
 וכל ".ורע טוב" ,כך נקרא בתוכם ושורה
 אחוזים ובו, עליהם שורים נטיעות אותם

 נקראים והם ,עליונות אחרות נטיעות
 אותם ,"לבנון ארזי" הם מי ".לבנון ארזי"

 בראשית ימי ששת ,עליונים ימים ששה
 נטיעות ,"נטע אשר בנוןל ארזי" .שאמרנו

 והלאה מכאן ,כך אחרהתקיימו ש ודאי

 àäã éëä éø÷à éàîà òøå áåè úòãä õòå
]õò[ úòãä õò ìáà àúéòöîàá åäéà åàì àã 

 ïéøúî à÷ðéã ïéâá àìà àåä éàî òøå áåè ïéøèñ
 à÷ðéã ïéâáå àøéøîå à÷úî ÷éðéã ïàîë ïåì òãéå
 éëä éø÷à åäééååâá àéøùå ïåì òãéå ïéøèñ ïéøúî

]òøå áåè[ äéáå åäééìò ïééøù ïéòéèð ïåðéà ìëå 
 éæøà ïåø÷à ïåðéàå ïéàìò ïéðøçà ïéòéèð ïãéçà

ïåðéà ïàî ïåðáìã ïåðéà ïåðáì éæøà ] ïéîåé úéù
ïéàìò ïøîà÷ã[ )ùàøá éîé úùùúéïøîàãë ( 

 òèð øùà ïåðáì éæøà)æè ã÷ íéìäú ( úåòéèð
îñ äàìäìå ïàëî øúáì åîéé÷úàã éàãå" éàî ê

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ב קלז ע"כללים ח(פ "נ דאצילות להיות פב"ר חזרו זו"כוונתו שעל ידי מעשי אדה א
 ).א"ד(חלה והוא מבואר עשן עולה מלמטה ת ב
 ).ד"ב מג ע"ה ח"דע(הקו האמצעי ' פי ג
  ). הערת הזוהר(א ”לעיל לא ע ד
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 בצדו ,"תחתנה בשר רוויסג" מהי .ך"סמ
 ברוך הקדוש ודאי .זה בצד זה והיה ,היתה
  ושתל אותם עקר הוא

äðúçú øùá øåâñéå àéäà àã äåäå äåä éåøèñá 
á÷ ïø÷ò éàãå àãã éåøèñá"ìéúùå ä  

  äì/á  
 פנים להיות וחזרו ,אחר במקום אותם

 סמוכים וזכדוגמא  .לקיום בפנים
 הוא ברוך ושהקד אותם עקר ,העולמות

 בקיוםהתקיימו ו אחר במקום אותם ושתל
 וחוה שאדם לנו מנין ,אבא רבי ואמר. שלם
 ידי מעשה מטעי נצר" שכתוב ,נטועים היו

 השתדלו שלא ,דוקא ידי מעשה ,"להתפאר
 נטעך ביום" וכתוב .אחרות בריות בהם

 ,בעולם טעוישנ יום שבאותו ,"תשגשגי
 חגבים כקרני היו הנטיעות ,שנינו .סרחו

 טעוישנ כיון .מאירים היו ולא דקיק ואורם
 .לבנון ארזי ונקראו באור התרבו ,ונתקנו
 באור התרבו לא ,שננטעו עד וחוה ואדם

 ונשתלו נעקרו ,בודאי ,ריח העלו ולא
  .כראוי ונתקנו

 ïåì>øúàá <)øúàì(àøçà á ïéôðà åøãäúàå 
 ïø÷ò ïéîìò ïëéîñ àã àðååâë àîåé÷ì ïéôðàá

á÷" ìéúùå ä åîéé÷úàå àøçà øúàá ïåì
 äåçå íãàã ïìðî àáà éáø øîàå íéìù àîåé÷á

 áéúëã ååä ïéòéèð)àë ñ äéòùé ( éòèî øöð
 àìã à÷ééã éãé äùòî øàôúäì éãé äùòî

 áéúëå ïéðøçà ïééøá ïåäá åìãúùà)àé æé íù (
 åòèðúàã àîåé àåääáã éâùâùú êòèð íåéá

àîìòá) åãçàúà (å éðø÷ë úåòéèðä ïðú åçøñ
çååä íéáââ ïéøäð ååä àìå ÷é÷ã ïåäìã àøåäðå 

åð÷úúàå åòèðúàã ïåéëãä àøåäðá åàéáøúà 
ïåðáì éæøà ïåø÷àåå àì åòèðúàã ãò äåçå íãàå 

 åàéáøúà]àøåäðá[ éàãå àçéø å÷éìñ àìå 
åìéúùàå åø÷òúàæúåàé à÷ãë åð÷úúàå ç:  

 צו אין ,שנינו הרי ,"אלהים 'ה ויצו"
 ,השם רכתב זו "'ה" ,זרה עבודה אלא

 זו "האדם על" ,הדינים אלו "אלהים"
 מכל" ,עריות גלוי זו "לאמר" ,דמים שפיכת

 מן אבר ולא "תאכל אכל" ,גזל ולא "הגן עץ
 "תאכל אכל הגן עץ מכל. "ויפה ,החי

 ראינו שהרי ,יחד לאכלם הכל לו שהתיר
 הנביאים וכל ויעקב יצחק ,אכל אברהם

 ,הוא המות עץ ,זה עץ אבל .וחיו אכלו
 לא ורע טוב הדעת ומעץ" שכתוב כמו(

 שהרי ,מת ,לבדו שנוטלו מי ").ממנו תאכל
 מפרידו שהוא בגלל( המות סםלקח 

 מות ממנו אכלך ביום כי" זה ועל ,)מהחיים
  .הנטיעות שמפריד בגלל ,"תמות

åäé åöéå"éäìà ä" í)æè á úéùàøá ( ïðéðú àä
ò àìà åö úéì" æ]åäé"ùä úëøá åæ äíéäìà " í

ä åìàëéôù åæ íãàä ìò ïéðééãå åæ øîàì íéîã ú
 àìå ìëàú ìëà ìæâ àìå ïâä õò ìëî úåéøò éåìâ

éçä ïî øáà) [åëå 'àúúà àã øîàì( ìëî øéôùå 
 ìëàú ìëà ïâä õò]àéøùã) [àéøùå( àìë äéì 

>åäðéìëéìã <)åäìëã( ïðéæç àäã àãåçéá 
 åéçå åìëà íéàéáð ìëå á÷òéå ÷çöé ìëà íäøáà

à àã àðìéà ìáà åäéà àúåîã àðìé)]ð"à [ äîë
 áéúëã)æé á úéùàøá ( àì òøå áåè úòãä õòîå

åðîî ìëàú ( àäã úééî éåãåçìá äéì ìéèðã ïàî
 ìéèð àúåîã àîñ)]ð"à [ äéì ùéøôî åäéàã ïéâá

                                                                                                                                                                                     

  .'ע פרק ח"ונתיב קיצור אבי, ש יעקב ולאה פרק כג"בפת' עי א
 ).ב"ז ק ע"א על תיקו"בבהגר(שערי בינה ' ע הרי הוא נ"כלומר שהוציאם מארץ אדום להביאם לתוך ג ב
כן היא המציאות וכך ). ש כד שמע"ה וז"ד ד"צ כב ע"א על ספד"בהגר(עט כל היצירה נהיית מעט מ ג

אמנם כאן ). ד"א פט ע"כללים ח" (ארזי לבנון"ואז תהיה המציאות בבחינת , יהיה עד תחיית המתים
ח שער התיקון פרק "ע' ועי). ג"ב נח ע"כללים ח(מתבאר שכל תיקון אינו גילוי חדש אלא תוספת על הקיים 

ורק מלכיות אינן , )ג"א טז ע"ה ח"דע( לא היתה מציאות ממש אלא רק בתורת שרשי מציאות ואז היא', ה
פ טו "וכן הוא במדרש רבה בראשית ר). ד"ב יז ע"ה ח"דע(נקראות לא בשם נקודות ולא בשם אצילות 

 ).ו"לש(
 ).ר"מאמ(אתתקנו  ד
 ).ג"א ע”א ע"ה ח"דע(בתיקון דמעשה בראשית  ה
 ).ו"לש(א "לעיל כט ע, י"שער מאמרי רשב' עי ו
  ).ה אתעקר"ד ד"צ כ ע"א על ספד"בהגר(בבטן אמא ' פי ז
 ושם )ב"זהר בראשית לה ע(אתר אחרא כ אשתילו ב"בלשון היו בסוד נקודות ואחכ "כלול בזה מש ח

  ).ד"ח יט ע"א על תז"בבהגר (אשלימו
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ïééç ïî ( úåîú úåî åðîî êìëà íåéá éë àã ìòå
ïéòéèð ùéøô à÷ã ïéâá:  

 זהמה  ,שמעון רבי את שאל יהודה רבי
 .בערלתו מושך היה הראשון אדם ,ינוששנ
 ממקומו דשוק ברית שהפריד ,לו אמר

 ועזב .בערלה מושך שהיה ודאי ,ומחלקו
 בדבר והתפתה בערלה ודבק דשוק ברית

 תאכל לא" ,אשה זו "העץ ומפרי" .הנחש
 מות רדותוי רגליה" שכתוב בגלל "ממנו
 שהרי ,פרי היה ובזה ".יתמכו צעדיה שאול
 ממנו אכלך ביום כי" ,פרי היה לא באחר

 כמו ,היה המות עץזה  בגלל ,"תמות מות
  ".מות רדותוי רגליה" שכתוב שאמרנו

 ïðéðúã àä ïåòîù éáøì ìéàù äãåäé éáø
äåä åúìøòá êùåî ïåùàøä íãààà àåä éàî " ì

 äéøúàî ùã÷ úéøá ùéøôã)äé÷ìåçîå( éàãå 
 ÷áãå ùã÷ úéøá ÷áùå äåä äìøòá êùåî

 äìîá äúôúàå äìøòá àã õòä éøôîå ùçðã
àúúàá áéúëã ïéâá åðîî ìëàú àì )ä ä éìùî (

 éàäáå åëåîúé äéãòö ìåàù úåî úåãøåé äéìâø
 êìëà íåéá éë éøô éåä àì àøçàá àäã éøô éåä
 éåä àúåîã àðìéàã ïéâá úåîú úåî åðîî

úåî úåãøåé äéìâø áéúëã ïøîà÷ãë:  
 ").השדה חית מכל ערום היה והנחש("
ן הזה שאמרנו היה האיל ,אמר יוסי רבי

 כמו ,שמח והיה גדלמשקה מלמעלה ו
 את להשקות מעדן צאוי ונהר" שנאמר

 בה נכנס היה זה ונהר ,אשה זו "הגן" ".הגן
 'ה" ואז( אחד הכל והיה ,אותה ומשקה

 הוא ולמטה משם שהרי ,")אחד ושמו אחד
  ".יפרד ומשם" שכתוב ,פרוד

)]ð"à [äãùä úéç ìëî íåøò äéä ùçðäå 
)à â úéùàøá( ( à÷ã àðìéà éàä øîà éñåé éáø

äåä ïøîà éáøúàå àìéòìî é÷ùúîâ éãç äåäå 
 øîà úàã äîë)é á íù ( ïãòî àöåé øäðå

 äåä àã øäðå àúúà àã ïâä ïâä úà úå÷ùäì
 ãç àìë äåäå äéì é÷ùàå äéá ìééò)åäé ïéãëå" ä

ãçà åîùå ãçà) è ãé äéøëæ( ( ïîúî àäã
 áéúëã àãåøô åäéà àúúìå)é á úéùàøá (

ãøôé íùîå:  
 ,הרע יצר זה ,אמר יצחק רבי ,"והנחש"
 רבי לפני באו .ממש נחש ,אמר יהודה רבי

 ל"וסמא ,אחד הכל ודאי ,להם אמר ,שמעון
 זהה נחשל הש וצלמו ,נחש על ונראה ,היה
 שעה באותה ,שנינו. אחד והכל ,שטן הוא
כל ו ,זה נחש על רכוב מהשמים ל"סמא ירד

 ,ממנו ובורחים צלמו ואיםר היו הבריות
 .לעולם מות וגרמו בדברים לאשה והגיעו

 על קללות ל"סמא הביא בחכמה ודאי
 שברא הקדמון האילן את בליוח העולם
 היה זה ודבר ,בעולם הוא ברוך הקדוש

 קדוש אחר אילן שבא עד ,ל"סמא על תלוי

 éáø òøä øöé àã øîà ÷çöé éáø ùçðäå
 ïåòîù éáøã äéî÷ì åúà ùîî ùçð øîà äãåäé

àîñå ãç àìë éàãå ïåì øîà" éæçúàå äåä ì ìò
 ãç àìëå ïèù åäéà àã ùçðã äéîìåöå ùçð

àîñ úçð àúòù àéääá àðéðú" àéîù ïî ì
àã ùçð ìò áéëøã ïééøá ìë ïàîç ååä äéîìåöå 

 åîéøâå ïéìîá àúúà éáâì åèîå äéðî ï÷øòå
 ïéèååì ìàîñ éúééà äîëçá éàãå àîìòì àúåî

á÷ àøáã äàîã÷ àðìéà ìáçå àîìò ìò" ä
 ìò éìú éåä àã äìîå àîìòá àúàã ãò ìàîñ

                                                           

  ).א"ד(מנחת יהודה דף קיט  א
 ).ג"ב קמט ע"ה ח"דע(כאן מתבאר שהיה איסור זיווג בין אדם לחוה  ב
היה נשקה בשפע העליון ונתרבה למעלה ברוב שמחה והוא הכל יחוד בלי פירוד כי אין פירוד אלא  ג

 ).א"נ(ב "הרש. מלכות). א"ד(' ש ומשם יפרד וגו"למטה בעולם הנפרדים כמ
 והוא היה העץ הדעת טוב ורע ,דעת' מבחיהיה הוא אלא ש ,רע ממשלא היה הנחש  קודם החטא ד

 שהיה מתוקף הדינים ומכיוון" והנחש היה ערום מכל חית השדה" ולכן נאמר עליו ,מ"מחלקי החי שבהדצח
' ש בפרקי דר" והלך אצל חוה ופיתה אותה וכמ,מ ונתלבש בו" ירד הס, והיה כלי מוכן ומוכשר לכך,קשיםה

 לאדם , ואמר שם משל למה הדבר דומה,מ שנתלבש בו"י הס"ג שכל רשעתו של נחש היה ע"י' אליעזר פ
 , כך הנחש,רעה שיש בוהרוח היש בו רוח רעה וכל המעשים שהוא עושה אינו עושה מדעתו אלא מדעת ש

 ).ג"ב מ ע"ה ח"דע (מ"כל מעשיו שעשה וכל דבריו שדיבר לא דיבר ולא עשה אלא מדעתו של ס
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 יתברך שלא ברכות ממנו ונטל ,יעקב שהוא
 יעקב רישה .למטה ועשו למעלה ל"סמא

 שיעקב ,)ויפיו( היה הראשון אדםדוגמת 
 כמו ,כן ועל .היה הראשון אדם של יפיו

 כך ,הראשון מהאילן ברכות ל"סמא שמנע
 אדם דוגמת ,אילן שהוא יעקב מנע גם

 ויעקב .ומלמטה מלמעלה ברכות ,ל"מסמא
 איש ויאבק" זה ועל ,בכל שלו את לקח
 יצר זה "ערום היה והנחש" כתוב". עמו
 הוא שהנחש ומשום .המות מלאך זה ,הרע

 וזהו ,העולם לכל מות גרם ,המות מלאך
 קץ זהו ,"לפני בא בשר כל קץ" שכתוב סוד
 ,בשר לכל הנשמה שנוטל בשר כל של

  .כך ונקרא

ïàëøá äéðîààîñ êøáúé àìã " åùòå àìéòì ì
äåä ïåùàøä íãàã àîâåã á÷òé àäã àúúìá 

)äéøôåùå ( äåä ïåùàøä íãàã äéøôåù á÷òéã
 àðìéàî ïàëøá ìàîñ òðîã äîë àã ìòå
 àîâåã àðìéà åäéàã á÷òé òðî éîð éëä äàîã÷

òìî ïàëøá ìàîñî íãàã á÷òéå àúúîå àìé
 àã ìòå àìëá ìéèð äéãéã)ë áì úéùàøáã (

 áéúë åîò ùéà ÷áàéå)à â íù ( äéä ùçðäå
 ùçðã ïéâáå úåîä êàìî àã òøä øöé àã íåøò
 àãå àîìò ìëì àúåî íøâ úåîä êàìî åäéà

 áéúëã àæø àåä)âé å íù ( éðôì àá øùá ìë õ÷
 ìëì àúîùð ìéèðã àøùá ìëã àö÷ àåä àã

ø÷àå àøùáéëä éâ:  
 ,אמר יוסי רבי ".אף האשה אל ויאמר"
  לה אמר .בעולם הטיל ואף פתח באף

 óàá øîà éñåé éáø óà äùàä ìà øîàéå
äì øîà àîìòá ìéèà óàå çúô  

  åì/à  
 הוא ברוך הקדוש ברא זה באילן ,לאשה

 והייתם ממנו כלוִא ,העולם את ודאי
 נהיה כך הוא שהרי ,ורע טוב יודעי כאלהים
 זה ועל ,ורע טוב הדעת עץ מוש ,אלהים

 רבי אמר. "' וגוידעי כאלהים והייתם"
 זה באילן אמר לושִא ,כך אמר לא ,יהודה

 נאה העולם את הוא ברוך הקדוש ברא
 לא אבל , בוהחוצב ביד כגרזן הוא כי ,היה
 הוא ברוך הקדוש אכל זה מאילן אלא אמר
 את שונא מןּוא וכל ,העולם את ברא ואז

 בוראי תהיו ואתם מנומ אכלות ,חבירו
 ביום כי אלהים ידע כי" ,זה ועל .עולמות
 את ידע שהוא ומשום ."' וגוממנו אכלכם

. ממנו תאכלו שלא עליו אתכם צוה ,זה
 ,]הנחש [קריש וירוביד בכל ,יצחק רבי אמר
 אלהים אמר כי אף" שכתוב קריש להיבתח

 שהרי ,כך ולא ,"הגן עץ מכל תאכלו לא
 וכולם ,"תאכל לאכ הגן עץ מכל" כתוב
  .לו התיר

á÷ àøá àã àðìéàá àúúàì" éàãå àîìò ä
 äéðî åìëà)בראשית ג ה( éäìàë íúééäå" éòãåé í

éåä éëä åäéà àäã òøå áåè)  áåè òãåéä àåäå
òøå(éäìà " ìòå òøå áåè úòãä õò äéîù í] àã

éäìàë íúééäå"åâå éòãåé í'[ àì äãåäé éáø øîà 
 àã àðìéàá øîà åìàã éëä øîàá÷ àøá" ä

 åá áöåçä ãéá ïæøâë àåä éë äåä úåàé àîìò
á÷ ìëà àã àðìéàî àìà øîà àì ìáà" ïéãëå ä

 äéðî åìëà äéøáçì éðñ ïîåà ìëå àîìò àøá
éäìà òãåé éë àã ìòå ïéîìò ïàøá ïåäú ïåúàå" í

åâå åðîî íëìëà íåéá éë ' àã òãé åäéàã ïéâáå
 éáø øîà äéðî åìëéú àìã äéìò åëì ãé÷ôà

çöéìéìî àìëá ÷åàúåøéùá àø÷ù ãøîàã å 
 áéúëã äåä àø÷ù)à â úéùàøá ( øîà éë óà

éäìà" àäã éëä åàìå ïâä õò ìëî åìëàú àì í
 áéúë)æè á íù ( åäìëå ìëàú ìëà ïâä õò ìëî

äéì àøù:  
 אותו שצוה שנינו הרי ,יוסי רבי אמר
 שכתוב ,זרה עבודה על הוא ברוך הקדוש

 על "אלהים" .השם ברכת על "'ה" ".ויצו"
 .דמים שפיכות על "האדם על" .הדינים

 àä éñåé éáø øîà]ã[á÷ äéì ãé÷ôã ïðéðú" ä
ò ìò" áéúëã æ)íù (åäé åöéå" ä]íùä úëøá ìò[ 
éäìà" íéîã úëéôù ìò íãàä ìò ïéðéãä ìò í

                                                                                                                                                                                     

מ בחכמה נטל מתחלה והביא "ר שגם ס"במה שנטל יעקב הברכות מעשו בחכמה תיקן חטא אדה א
  ).א"נ(מ "א. קללות

  ).א"ד(ב "תולדות קמב ע ב
 ). הערת הזוהר(לד ' בסוף הספר סי' מה שחסר כאן עי ג
 ).א"ד(בכל דברי הנחש היה מתחלה ועד סוף הכל שקר גמור  ד
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 אנשים כמה וכי .עריות גלוי על "לאמר"
 הכל ודאי אלא .זה צריך שהוא בעולם היו
 כל אחוזים שבו משום, היה הזה האילן על

 ,לוקח אותו לבדש מי שכל ,הללו המצוות
 באוכלוסים אותו לוקחו ,רודיפ עושה

 הזר עבודה לקחו ,בו שאחוזים שלמטה
 זרה עבודה .עריות וגלוי דמים ושפיכות
 דמים שפיכות . ממוניםגדולים באותם
 ,גבורה בצד שהוא ,הזה באילן תלויים
 אשה עריות גלוי .זה על נהוממ ל"וסמא

 האשה את ןֵמלַז ואסור ,נקראת ואשה ,היא
 חשוד יהיה שלא ,בעלה עם אלא בלבדה
 באילן הצטוה בכולם זה ועל .עריות בגלוי
 שהרי , בכולםעבר 'ממנו שאכל וןכי ,הזה
  .בו אחוז הכל

 àîìòá ååä éùðà äîë éëå úåéøò éåìâ ìò øîàì
 éàä ìò àìë éàãå àìà àã êéøèöà åäéàã

éâá äåä àðìéà ïéãå÷ô ïéìà ìë ïãéçà äéáã ï
 ìéèðå åùéøô ãéáò éåãåçìá äéì ìéèðã ïàî ìëã

ò ìéèðå äéá ïãéçàã àúúìã ïéñåìëåàá äéì" æ
ò úåéøò éåìâå íéîã úåëéôùå" éáøáø ïåðéàá æ

 åäéàã ïééìú àðìéà éàäá íéîã úåëéôù ïðîî
 úåéøò éåìâ àã ìò ã÷ôúà ìàîñå äøåáâ øèñá

àå éø÷à àúúðàå àéä äùà àúúðàì àðîæì øéñ
 éåìâá ãéùç àäé àìã äìòá íò àìà àäãåçìá
 ïåéë àðìéà éàäá ã÷ôúà åäìëá àã ìòå úåéøò

äéá ãéçà àìë àäã øáò åäìëá äéðî ìëàã:  

 ,הוא כך זה דבר ודאי ,אמר יהודה רבי
 אם אלא בלבדה אשה עם להתיחד שאסור

 ,אמר ,רשע אותו עשה מה .עמה בעלה כן
 תַא גם ,מתתי ולא זהה לאילן הגעתי הרי
 זה ודבר ,תמותי ולא  בובידך יוגִע יקרִבהת

  .מעצמו לה הוסיף הוא

 àåä éëä àã äìî éàãå øîà äãåäé éáø
 àìà àäãåçìá àúúðà íò àãçéúàì øéñàã
 àä øîà òùø àåää ãáò äî äîò äìòá ïë íà

éúéèîàéø÷ úà óåà éúî àìå àðìéà éàäì á 
úåîú àìå äéá êãéá éèîåáã äìîå  óéñåà àåä à

äéîøâî äìâ   
  

 במה ,"' וגוטוב כי האשה ותרא" מיד
 )שדה( אילן אותו ,יצחק רבי אמר ,ראתה
 שדה כריח" שנאמר כמו ,ריחות העלה
 שהיה ריח אותו ובגלל ".'ה ברכו אשר
 יוסי רבי .ממנו לולאכ אותו חמדה ,עולה
 והרי ,יהודה רבי לו אמר .היתה יהִאְר ,אמר
 ,לו אמר ".שניהם יעינ ותפקחנה" כתוב
 אותו לקחה האילן של עוריבש זו ראיה

 "האשה ותרא" שכתוב ,)היתה הלבשיעור (
  .דוקא

åâå áåè éë äùàä àøúå ãéî ' úàîç äîá
à" àåää ÷çöé ø]àðìéà[) äãù(  äîë ïéçéø ÷éìñ

 øîà úàã)æë æë úéùàøá ( øùà äãù çéøë
åäé åëøá" úãîç ÷éìñ äåäã çéø àåää ïéâáå ä
éîì äéìà äåä äééàø øîà éñåé éáø äéðî ìë" ì

 áéúë àäå äãåäé éáø)æ â íù ( éðéò äðç÷ôúå
à íäéðù"ìã úè÷ð àðìéàã àøåòéùá äéàø éàä 

 äéì]ð"úåä àáìã àøåòéù à[ áéúëã )å íù (
à÷ééã äùàä àøúå:  

 ולא ראתה ,"טוב כי האשה ותרא"
 ולא טוב כי ראתה ,"טוב כי" ,ראתה

 ותקח" ,כך ראח כתוב מה .בו ההתיישב
 והיא ,ממנו ותקח כתוב ולא ,"מפריו
 העולם לכל וגרמה ,המות במקום נדבקה

 גרם זה ובחטא .ממות חיים והפרידה ,מות

 áåè éë äùàä àøúå)å â úéùàøá ( úàîç
 úáùéúà àìå áåè éë úàîç áåè éë úàîç àìå

áéúë äî äéá øúáì )íù ( àìå åéøôî ç÷úå
 àúåîã øúàá ú÷áãúà àéäå åðîî ç÷úå áéúë

àå àúåî àîìò ìëì úîéøâåú ïî ééç úùéøô

                                                           

 ).א"ד(נגעתי  א
ט "כן כתבו הרב תורת חיים בסנהדרין כ(מ "א. ר הוסיף לחוה צווי של נגיעה מדעתו"משמע שאדה ב

 ).א"נ) (ן"מאי. א"נ פ"ייהו והוא אבות דרוהרב כלי יקר מדנפש
כ משום שנשים דעתן "והוסיף סייג לדבר ואסר את הנגיעה ג, אדם הזהיר את חוה על איסור עץ הדעת ג

  ).ב"ב קמו ע"ה ח"דע(קלה 
י "שראתה והשיגה שיעור האילן וכחו באופן שנתנה שיעור וכח מיוחד למדה זו שהוא האילן ולפריו וע ד

 פרישות להיות מופרשת מבעלה בימי נדותה תרומה קמד ומנחת יהודה דף קיז מענין זה זה גרמה לעצמה
 ).א"ד(
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 קול שהרי ,מבעלה אשה להפריד רודיפ
 שמפריד ומי ,לעולמים נפרדים לא בורימד

 וכיון .לדבר יכול ולא ,מתאלם ,בורימד קול
 רבי אמר. לעפר נתן , דיבורממנו שנטל

 החשיתי דומיה נאלמתי" כתוב ,שמעון
 כנסת "דומיה נאלמתי" ".נעכר וכאבי מטוב

 ,בגלות זהה פסוקאמרה את ה ישראל
 כיוןו , הדיבוראת מנהיג לקֹוְש בגלל ,מהול

דיבור ה וממנה נפרד קולה ,בגלות שהיא
 ."' וגודומיה נאלמתי" זה ועל ,נשמע לא
 לאקול ש ,"מטוב החשיתי"ש בגלל ,מהול
 דומיה לך" אומרים וישראל ,עמה ולךה

 ,"לדוד תהלה" זו ,"דומיה" זה מה ".תהלה
 אמר .קול בלי ושותקת בגלות דומיה שהיא

 דומיה היא בגללך ,"לך" זה מה ,יצחק רבי
  .קול ממנה שהסתלק ,ושותקת

 àùøôàì àúåùéøô íéøâ àã àáåçáå àúåî
å÷ àäã äìòáî àúúà" ïùøôúî àì øåáãî ì

 àìå íìàúà øåáãî ìå÷ ùéøôîã ïàîå ïéîìòì
 àìåìî äéðî ì÷úùàã ïåéëå àììîì ìéëé

òì áéäééúàà àøô" áéúë ïåòîù ø) èì íéìäú
â ( øëòð éáàëå áåèî éúéùçä äéîåã éúîìàð

 ìàøùé úñðë àø÷ éàä äéîåã éúîìàð]åøîà [
)éäéàã åúøîà( ìå÷ã ïéâá àîòè éàî àúåìâá 

 ìå÷ àúåìâá éäéàã ïåéë øåáãì äéì øáãî
 àã ìòå òîúùà àì äìîå äðéî ùøôúà

åâå äéîåã éúîìàð ' éúéùçäã ïéâá àîòè éàî
 éøîà ìàøùéå äãäá ìå÷ ìéæà àìã áåèî) íù

á äñ ( äìäú àã äéîåã éàî äìäú äéîåã êì
 ìå÷ àìá à÷éúùå àúåìâá äéîåã éäéàã ãåãì

à" à÷éúùå äéîåã éäéà êðéâá êì éàî ÷çöé ø
ìå÷ äðî à÷ìúñàãà:  

 שסחטה שנינו הרי ,"מפריו ותקח"
 ,העולם לכל מות וגרמו ,לו ונתנה ענבים
 אילן והוא ,המות שורה זה אילןב שהרי

  ,בלילה ששולט

àä åéøôî ç÷úå úáäéå íéáðò äèçñ ïðéðú 
øâå äéì äéá àã àðìéà àäã àîìò ìëì àúåî åî

àéìéìá àèìùã àðìéà àåäå àúåî àéøù  

  åì/á  
 טועמים העולם בני כל שולטת וכשהיא

 מקדימים האמונה בני אותםו ,מות טעם
 שהוא ובגלל ,בפקדון נפשם לה ונותנים
 זה ועל ,למקומם הנפשות חוזרות ,בפקדון
  ".ואמונתך בלילות"כתוב 

îòè àîìò éðá ìë àèìù éäéà ãëåå àîòè 
áäéå éîã÷î àúåðîéäî éðá ïåðéà àìà àúåîãå 

 àðåã÷ôá åäéàã ïéâáå àðåã÷ôá åäééùôð äéì
 àã ìòå åäééøúàì ïàùôð åøãäúà) áö íéìäú

â (áéúë úåìéìá êúðåîàå:  
 ,אמר יאיח רבי ,"ניהםש עיני ותפקחנה"

 שלא מה העולם רעות לדעת נפקחו שהרי
 לדעת ונפקחו שידעו כיון . עכשיועד ידעו

 הרוז שאבדו ,הם םימוער כי ידעו אז ,רע
 ,מהם והסתלק עליהם מכסה שהיה עליון

 עלה ויתפרו" .ממנו מיםוער ונשארו
 צלמים באותם להתכסות נדבקו ,"תאנה

 ראיםשנק ממנו שאכלו אילן אותו של
 רבי ,"תורוחג להם ויעשו" .האילן של עלים
 ונדבקו הזה מהעולם שידעו כיון ,אמר יוסי

 אותם ידי על נהגתמ הזה שהעולם ראו ,בו
 להתחזק זקוח להם ועשו ,האילן של עלים
 כשפים ְכֵלי כל ידעו ואז ,הזה בעולם בהם
 באותם כלי זיין רולחג ורצו ,העולם של

 íäéðù éðéò äðç÷ôúå)æ â úéùàøá(  éáø
 àîìòã ïéùéá òãðîì åç÷ôúà àäã øîà àééç
 åç÷ôúàå åòãéã ïåéë àúùä ãò åòãé àìã äî
 åãáàã íä íéîåøò éë åòãé ïéãë ùéá òãðîì

äàìò àøäæáàå åäééìò éôç äåäã  åäééðî ÷ìúñ
 äðàú äìò åøôúéå äéðî íéîåøò åøàúùàå
 àåääã ïéîìåö ïåðéàá äàôçúàì å÷áãúà

àðìéàã éôøè ïåø÷àã äéðî åìëàã àðìéàâ 
 åòãéã ïåéë øîà éñåé éáø úåøåâç íäì åùòéå
 àîìò éàäã åîç äéá å÷áãúàå àîìò éàäî
 åãáòå àðìéàã ïéôøè ïåðéàã àãé ìò øáãúî

]ïåäì) [äéì(ì àô÷åú  àîìò éàäá åäá àô÷úúà

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(לה מה שחסר כאן ' בסוף הספר סי' עי א
נ דאצילות של לפני החטא "שהוא הנר, י דאצילות של עתה"והוא כללות הנרנח). ו"לש(ב "ב טל רע"ח ב
 ).ג"ב מז ע"ה ח"דע(נ דבריאה "והוא כולל נר). א"ב לא ע" חה"דע(ד "ש נד ע"ב ושיה"ג פג ע"ח' ועי

  ).א"ד(שנקראים עלי האילן והם כחות חיצונים  ג
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 רבי. יהםעל להגן כדי האילן של עלים
 ,ונדונו בדין שלשה נכנסו אז ,אמר יהודה

 בקיומו עמד ולא התקלל התחתון והעולם
 בהר ישראל שעמדו עד ,הנחש המתוז בגלל
 ברוך הקדוש אותם הלביש כך אחר .סיני
 זהו ,מהם נהנה שהעור בלבושים הוא

 כתנות היו בתחלה ".עור כתנות" שכתוב
 עליוניםב בהם משתמשים שהיו אור

 היו העליונים שמלאכי משום ,שלמעלה
 שכתוב זהו ,האור מאותו להנות באים

 והדר וכבוד מאלהים מעט ותחסרהו"
 ,עור כתנות שחטאו וכעת ".תעטרהו
 כך אחר. הנפש ולא מהם נהנה שהעור
 .היה אזוהמה של בן ,ראשון בן הולידו
 והולידה מהם והתעברה חוה על באו שנים
 ורוח .ולמינ יצא וזה למינו יצא זה .שנים

 זה .זה לצד וזה זה לצד זה נפרדו שלהם
 מצד .שלו לצד דומה וזה שלו לצד דומה

 המינים של צד של המדורים כל קין של
 ומצד ,באים וכשפים ושדים ורוחות הרעים

 ,בשלמות ולא יותר רחמים של  צדהבל של
 שבא עד עמו נתקן ולא ,רע ביין טוב יין

 לש דורות אותם כל ממנו חסויוהתי ,שת
 באו ומקין .העולם נשתל ובו ,עולם צדיקי

  .העולם ורשעי ורשעים חצופים אותם כל

 øâçîì åòáå àîìòã ïéùøç éðééæ ìë åòãé ïéãëå
 åäééìò àðâàì ïéâá àðìéà éôøè ïåðéàá ïéðééæ
 åðãúàå àðéãá åìàò úìú ïéãë øîà äãåäé éáø

àééèìúà äàúú àîìòåà äéîåé÷á àîéé÷ àìå 
 àøåèá ìàøùé åîéé÷ã ãò ùçðã àîäåæ ïéâá

á÷ ïåì ùéáìà øúáì éðéñã"éùåáìá äïá 
ää åäééðî éðäúà àëùîã" ã)àë íù ( úåðúë

øåòâ ååäã øåà úåðúë ååä àúéîã÷á ] ïéùîúùî
 åäááïéàìò) [ïéàìò åäá ïéùîùî( ïéâá àìéòìã 

 àåääî àðäúàì ïééúà ååä ïéàìò éëàìîã
ää àøåäð" ã)íéìäúå ç  ( èòî åäøñçúå

éäìàî" åáçã àúùäå åäøèòú øãäå ãåáëå í
ðî éðäúà øåòã øåò úåðúëàùôð àìå åäééã 

 äåä àîäåæã àøá äàîã÷ àøá åãéìåà øúáì
ïéøúääåçã äìò åúà å åäééðî úøáòúàå 

 äéðéæì ÷ôð àãå äéðéæì ÷ôð àã ïéøú úãéìåàå
 àãå àã àøèñì àã åùøôúà ïåäìéã çåøå
 éåøèñì éîã àãå éåøèñì éîã àã àã àøèñì
 ïéùéá ïéðééæã àøèñã ïéøåãî ìë ïé÷ã àøèñî

 ïéãùå ïéçåøå àøèñ ìáäã àøèñî ïééúà ïéùøçå
øéúé éîçøãæ ùéá øîçá áè øîç åîéìùá àìå 

 åñçééúàå úù àúàã ãò äéãäá ï÷úúà àìå
 ìéúùà äéáå àîìò éàëæã ïéøã ïåðéà ìë äéðî
                                                                                                                                                                                     

 .מההיא דאתלטיאה ו"ד ד"צ ח ע”א על ספד”בהגר' עי א
כ תחלה היה להם כתנות אור שהנשמה היתה נהנת מהם "לבוש שהעור נהנה ממנו ולא הנשמה משא ב

  ).ו"לש(א "בא טל ע' פר' עי). א"ד(
ט נמצא כשתצטרף "ד הרי ס"ח וצירוף עה"ס' והנה חיים בגי. שפגם בעץ הדעת שסביבו עץ החיים' פי ג

מ "הענין כי האלף מורה על המחשבה והעין על המעשה ותורת ר' ונר. ט לאלף של אור נעשה מאור עור"ס
, ב"פקודי רכט ע' יוע). א"נ(אור דקסבר שאדם הראשון לא פגם רק במחשבה ורבנן סברי שפגם במעשה 

זכים ובהירים בלי שום הגוף והכלים ' והיו כל בחי. א"ויתרו צד ע, ב"א ורע"שלח קסט ע, א"קדושים פג ע
, בא ממלבושי האור של האור הגנוז" כתנות אור", )ג"ב קיא ע"ה ח"דע (סיגים כללשל זוהמא וחומריות 

כ "כ עשה לו ג"אח, ל" ז,'ח קליפת נוגה פרק ד" ע'עי). ג"ב קמו ע"ה ח"דע(הנחש ) עור(וכתנות עור ממשכא 
וזהו קליפת נגה הוא ', ע הארץ וכו"וכנגד הלבוש דכתנות אור ג, מלבוש אחר מקליפות נוגה והם כתנות עור

א "בהגר' ועי. ל"עכ, משכא דחויא כי הרי היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה
סנהדרין לח ( שאמרו ,ר" והוא בסוד כתנות עור של אדה,עור הערלה - ל "ז, ש"ה ומ"ג ד"צ יב ע"על ספד

 ,כ נכסה בעור ונגנז" ואח,והוא אור הגנוז, הרוש בז" ובתחלה היה כתנות אור כמ,"שך בערלתו היהומ") ב"ע
 ולעתיד , ונמשכה ערלתו,ר" שממנה אכל אדה, ועור הזה הוא עץ הדעת טוב ורע,א"ולא יגלה עד שיוסר הס

  .לו היקף לקדושהו ויהיה כ,לו לקדושהו כץ הדעתיחזור ע
א תקונים אחרונים "א ובסוף תיקון נח ובתיקון ג מי"י ובתיקונים נד ע"א פ"תרגום יונתן ופרד' עי ד

 ).ו"לש(
  ).א"נ(מ "א. אדם והנחש' פי ה
 , היסוד והוא נגד בקדושה יסוד ועטרת,ערל ובת זוגו –ל "ה והבל ז"ג ד"צ כז ע"א על ספד"בבהגר' עי ו

 . וכנגדן יצאו אלו שנים קין והבל,ובתרין דרגין אלין בא על חוה
 ).ד"ב פח ע"ה ח"דע(כ הוא שלא היה מתוקן "ל שהוא נולד לאחר החטא וע"אם כן צ ז
ב "ב וזוהר אחרי מות עו ע"זוהר חדש רות פג ע' וע, שזרעו של הנחש נתערב עם זרעו של אדם' פי ח

 ).ד"ב קמז ע"ה ח"דע(
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 íéòùøå ïéôéöç ïåðéà ìë ïééúà ïé÷îå àîìò
àîìò éáééçåç:  

 היה קין שחטא בשעה ,אלעזר רבי אמר
 מחנות ינימ לפניו שראה בגלל ,חדופ

 וכשחזר ,אותו גולהר ובאים יניםוימז
 היום תיוא גרשת הן" ,אמר מה בתשובה

 זה מה ".אסתר ומפניך האדמה פני מעל
 מהבנין נסתר אהיה אלא ,"אסתר מפניך"

 ולא" שנאמר כמו ,אמר אבא רבי .שלי
 ועל ,"פניו משה ויסתר" ,"ממנו פניו הסתיר

 שלך הפנים מאותם ,"אסתר ומפניך" זה
 והיה" זה ועל ,בי ישגיחו שלא נסתר יהאה
  ".יהרגני צאיומ כל

à" éôúñî äåä ïé÷ áçã àúòùá øæòìà ø
ïéðééæî ïééøùî éðéæ äéî÷ àîçã ïéâáà ïééúàå 

 øîà÷ éàî äáåùúá øãäà ãëå äéì àìè÷ì
)ãé ã úéùàøá(  éðô ìòî íåéä éúåà úùøâ ïä

 àìà øúñà êéðôî éàî øúñà êéðôîå äîãàä
>àäà<áî øéúñ  äîë øîà àáà éáø éìéã àðééð

øîà úàã )äë áë íéìäú(>  åéðô øéúñä àìå
åðîî< )ã â äëéî] (åéî åéðô øúñåðîá[) â úåîùå  (

)åéðô äùî øúñéå( ïåðéàî øúñà êéðôîå àã ìòå 
 àã ìòå éá ïåçâùé àìã øúñð àäà êìéã íéðô

éðâøäé éàöåî ìë äéäå:  
 זה מה ,"' וגולבלתי אות לקין 'ה וישם"

 אותיות ושתים מעשרים אחת אות ,"אות"
 רבי אמר .עליו להגן עליו נתן התורה
 ,"בשדה בהיותם ויהי" כתובה ומה ,יהודה

 והרג קם זה ועל ,האשה זו ".בשדה" זה מה
 של מצד ,גולהר ירש זה מצד שהרי ,אותו
 קין נאיוק ,העולם לכל מות שגרם ,ל"סמא
 הרי ,אמר חייא רבי .שלו הנקבה על בהבל

 ,"פניו ויפלו מאד לקין ויחר" שכתוב נוראי
 ,הוא כך לו אמר ,קרבנו התקבל שלא על

 זה מה ,יהודה רבי ואמר. לנגדו היה והכל
 לא ואם שאת תיטיב אם הלא" שכתוב
 ,אמר כך אלא ,"בץור חטאת לפתח תיטיב

 זה מה .שאת אז ,מעשיך תיטיב אם הלא
 שהרי ,"שאת יתר" שכתוב כמו ,שאת

 ותלוי תמידדבר  לבכ שבח יש לבכור
 לא ואם ,שאת תיטיב אם" זה ועל ,במעשיו

 זה מה". בץור חטאת לפתח תיטיב
  פתח זהו ,"לפתח"

åäé íùéå"åâå éúìáì úåà ïé÷ì ä ' úåà éàî
 áäé àúééøåàã ïååúà ïéøúå ïéøùòî ãçà úåà
 áéúëã éàî äãåäé éáø øîà äéìò àðâàì äéìò

)ç ã úéùàøá (äãùá éàî äãùá íúåéäá éäéå 
 àøèñî àäã äéì ìéè÷å í÷ àã ìòå àúúà àã

àîñã àøèñî àìè÷ì úéøé àã" àúåî íéøâã ì
äéá÷åð ìò ìáäì ïé÷ éð÷å àîìò ìëìâ àééç éáø 

 áéúëã ïðéæç àä øîà)ä íù ( ãàî ïé÷ì øçéå
à äéðáø÷ ìéá÷úà àìã ìò åéðô åìôéå" éëä ì

 éàî äãåäé éáø øîàå äéìá÷ì äåä àìëå àåä
 áéúëã)æ íù ( àìä àì íàå úàù áéèéú íà

 àìä øîà÷ éëä àìà õáåø úàèç çúôì áéèéú
 áéúëãë úàù éàî úàù êãáåò áéèéú íà)íù 

â èî ( äéì úéà àçáù àøëåá àäã úàù øúé
 íà àã ìòå éäåãáåòá àééìúå øéãú àìëá
 õáåø úàèç çúôì áéèéú àì íàå úàù áéèéú

àçúô àã çúôì éàî  
   æì/à  

 על יםדינ יוצאים שממנו שלמעלה
 כמו "פתח" .העולם של רעים מעשים
 פתח ולאותו ,"צדק שערי לי פתחו" שנאמר

 עתיד והוא ,המות מלאך זה ,"בץור חטאת"
  .ממך להפרע

 ïéùéá ïéãáåò ìò ïéðéã ïé÷ôð äéðîã àìéòìã
 øîà úàã äîë çúô àîìòã)èé çé÷ íéìäú (

 ÷ãö éøòù éì åçúôå õáåø úàèç çúô àåääì
 àåäå úåîä êàìî àãêðéî àòøôúàì ïéîæ:  

 ,אדם נולד השנה בראש ,בא וראה
 .ולמטה למעלה סוד ודאי השנה בראש

 ùàøá íãà ãéìéúà äðùä ùàøá éæç àú
ø àúúå àìéòì àæø éàãå äðùä"ø àìéòì ä" ä

                                                           

  ).א"ד(שלוחי הדין ' ת מזוינימחנו א
 .מהם: לשון הפסוק ב
 .כ בעניין היתומה היתירה שהיתה להבל"כ ז מש"ח שער אנ"ע' עי ג
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 .למטה השנה ראש ,למעלה השנה ראש
 לנו מנין .נפקדות עקרות השנה בראש

 פקד 'וה" שכתוב ,היה זה השנה שבראש
 .השנה ראש זה דוקא 'וה ,"שרה את

יצא  ,השנה בראש יצא שאדם ומשום
 לפתחלכן ו ,בדין עומד לםוהעו בדין )ויצא(

 .ממך להפרע כדי ,"בץור חטאת" ,ודאי
 ואתה. "כלהשת עד ,"תשוקתו ואליך"

 מחיה ואתה" שכתוב ,הוא סוד ,"בו תמשל
 הקדוש שולט לא ,אמרו מכאן ," כולםאת

 ,העולם רשעי כלושי בזמן אלא הוא ברוך
 אז ,אותם כלהי המות שמלאך כיון ,זה ועל

 יצא שלא ליוע שולט הוא ברוך הקדוש
 "בו תמשל ואתה" שכתוב ,לעולם להרע

 ,יצחק רבי אמר .דוקא ואתה ,)בתשובה(
 רבי .מצוי המושלמחלוקת ה של בקשר
  .בתשובה "בו לותמש ואתה" ,אמר יהודה

àúúìà ïìðî úåã÷ôð úåø÷ò äðùä ùàøá 
øáã áéúëã äåä äðùä ùà)à àë úéùàøá (
åäéå"åäéå äøù úà ã÷ô ä" à÷ééã äø àã" ïéâáå ä

 íãà ÷éôðã]øî"ä÷éôðå ) [øá"÷éôð ä(  àðéãá
 éàãå çúôì êë éðéâáå àðéãá àîéé÷ àîìòå
 êéìàå êðéî àòøôúàì ïéâá õáåø úàèç
 àåä àæø åá ìùîú äúàå éöúùúã ãò åú÷åùú

 áéúëã)å è äéîçð (à äéçî äúàå ïàëî íìë ú
á÷ èéìù àì åøîà" ïåöúùéã àðîæá àìà ä

 éöùé úåîä êàìîã ïåéë àã ìòå àîìò éáééç
ïåìáá÷ ïéãë " àùàáàì ÷åôé àìã éåìò èéìù ä

 áéúëã àîìò)æ ã úéùàøá ( åá ìùîú äúàå
)àúáåéúá ( ÷çöé éáø øîà à÷ééã äúàå

àâìôã àøèå÷áâ >àøéñô÷<ã) àøéèñ÷ ( çéëù
ú äúàå øîà äãåäé éáøàúáåéúá åá ìùî:  

 של דורות אותם כשהיו ,אמר יוסי רבי
 את קיםימחל היו ,בעולם הולכים קין

. ותחתונים לעליונים דומים והיו ,הארץ
 כשנפלו ,ל"ועזא א"עז ,יצחק רבי אמר

 בני בנות ראו ,מלמעלה שתםוקד ממקום
 היו ואלה ,בנים והולידו וחטאו אדם

  ".בארץ היו והנפלים" שכתוב ,נפילים

ø ãë øîà éñåé éá>ååä< ïéìæà ïé÷ã ïéøã ïåðéà 
éùèøèî ååä àîìòáä éàìòì ïééîã ååäå àòøà 

à éàúúå"æò ÷çöé ø"àæòå à"ìå øúàî åìôð ãë 
 åàèçå àùð éðá úðá åîç àìéòìî åäééúùåã÷

íéìéôð ååä ïéìàå ïéðá åãéìåàåæ áéúëã )ã å íù (
 õøàá åéä íéìéôðä  

 ,אלהים יבנ היו קין בני ,אמר חייא רבי
 בה הטיל ,חוה על ל"סמא כשבא שהרי

éäìà éðá ååä ïé÷ã éåðá øîà àééç éáø" í
 àîäåæ äá ìéèà äåç ìò ìàîñ àúà ãë àäã

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(סוף כי תצא  א
ה לו למישלט עוד על הנשמה ובראשית חכמה איתא שהנשמה "כיון שימית הגוף אז לא יתן הקב' פי ב

  ).א"נ(מ "א. אתה והיינו דקאמר ואתה תמשל בו' נק
  ).א"ד(שר הקטרוג ומחלוקת בחבור וק ג
השוטר והמושל שכיח שם כדי לקיים הדין שבין החולקים והוא רמז ביאור של ואתה תמשל בו שכן  ד

כאן היה מחלוקת קטרוג מחמת הקיצוף אזי המלאך המות שהוא השוטר הכופה לקיים דין העליון היה 
 ).א"ד(נמצא מיד ביניהם 

  ).א"ד(מהרסים  ה
ז היו " ועי, אלא שהיו דין חזק, גמורטובהיו  נוגה דאצילות הנה הם מתחילה דקליפת' ולילי'  הסמו

ז על עזא " והגם דשם אמרו כ.אפיל לון שכינתא מקדושה דלהון) ולכן(' וכו , על בריאת האדםיםמקטרג
 , והיה אותו הענין בשניהם. והם תולדותיהם, ועזא ועזאל הם הענפים,ן הם השרשים"הזו' וכו ,ועזאל

 עזא ועזאל נפלו למטה לגמרי שכן .נפל במקום הראוי לו'  וכל א, נפלו ואתעקרו מקדושתייהוושניהם
 אשר ,ן דקליפת נוגה דאצילות"הוא הזוהרי  , ושרשם,חושךהחורבן והשממון דהעשיה ובעמקי הרי ל

ו  ואחר שנתעקרו מקדושתייה".לא יגורך רע " אשר שם נאמר,מתחילה היו עומדים סמוך וקרוב לאצילות
  ושם הוא השורש דכל הטומאה והרע,הוא קליפת הבינה דעולם הבריאההרי  ,ירדו בנוקבא דתהומא רבא

י שבחרו " עשכן .אבדו חולקא טבא דהוה בהו',  וכווכן חטאו עזא ועזאל כשנפלו למטה בבנות האדם', וכו
ה דאצילות הוא הארת הקדושהרי  ,טובה נאבד מהם החלק ,בחפצם ובדעתם ונאחזו בקליפה דבריאה

א "ב ע"א רי"ג רח ע"א ועיין ח"ב לקמן נח ע"לעיל ט ע). א"א כ ע"ה ח"דע ( רעו ונטמאו ונעש,שהיה להם
 ).ו"לש(

 ).ב"ב סג ע"ה ח"דע(דאצילות ' א דקלי"ב דז"והם מהחו ז
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 ,קין את והולידה והתעברה אזוהמ
 בני לשאר דומה היה לא שלו והמראה

 היו לא ,שלו מהצד שבאו אותם וכל .אדם
 יהודה רבי. האלהים בני אלא נקראים

 כך נפילים )בני( אותםאפילו ו ,אמר
 היו שיםיש ,"ריםוהגב המה" ,נקראים

 המה" כאן כתוב .השלמעל כחשבון ,בארץ
ששים " שם וכתוב ,"מעולם אשר ריםוהגב

 המה" ,אומר יוסי רבי ".לה סביב גבורים
 "מעולם" ,ממש "מעולם אשר הגבורים

 הוא זה ,שם מהו ,"השם אנשי" .דוקא
 כתוב .דוקא "השם אנשי" ,שאמרנו עולם

 ,"שם בנקבו" שם וכתוב ,"השם אנשי" כאן
 את הישראלית האשה בן בוויק" וכתוב
  ".השם
  

ïé÷ì úãéìåàå úøáòúàåàåä àì äéìéã åæéçå ú 
 àøèñî ïééúàã ïåðéà ìëå àùð éðá øàùì éîã

åä àì äéìéãäéäìàä éðá àìà ïåø÷à " éáø í
 ïåðéà åìéôàå øîà äãåäé)éðá ( ïåø÷à éëä íéìéôð

ä äîäïéúù íéøåáâáåä ä ïáùåçë àòøàá 
íìåòî øùà íéøåáâä äîä àëä áéúë àìéòìãâ 

 íúä áéúëå)æ â øéù ( äì áéáñ íéøåáâ íéùù
 ùîî íìåòî øùà íéøåáâä äîä øîåà éñåé éáø

íùä éùðà à÷ééã íìåòî] à÷ééã[ àã íù éàî 
 àëä áéúë à÷ééã íùä éùðà ïøîà÷ã íìåò àåä

 íúä áéúëå íùä éùðà)ãë àø÷éåæè  ( åá÷ðá
 áéúëå íù)àé íù ( úéìàøùéä äùàä ïá áå÷éå

íùä úàã   

 ,היו ממש "מעולם" ,אמר חייא רבי
 ברוך הקדוש אותם לקח שלמטה ומעולם

 וגברים ,היו זהמעולם ( כתובש כמו ,הוא
 ,שם אנשי שכתוב ,היו הרע צד של גבורים

 כמו .שם אנשי אלא ,השם אנשי כתוב ולא
 כי וחסדיך 'ה רחמיך רוזכ" )כתוב זה

 ומעולם ,ודאי מעולם ,"המה מעולם
 והם ,הוא ברוך הקדוש אותם לקח שלמטה

 קדושה מרכבה להיות ראשונים אבות
 אשר ריםוהגב המה" כאן גם .למעלה
 הקדוש אותם לקח ודאי מעולם ,"מעולם

 ,"מעולם" ,אמר יצחק רבי .הוא ברוך
 ששים" שכתוב ,שלשלמה מטתו זו ,)ומהו(

 כולם ,אמר אחא רבי ".לה סביב גבורים
 לא עדיין שהרי( ,האלהים בני נקראו

 היו הנטיעות כל ,בא וראה). התבשמה
 .אחד במקום דקיקים רשומים יםומסת

 הוא ברוך הקדוש אותם עקר כך אחר
 רבי .התקיימוו אחר במקום אותם ושתל
 ספר זה" כתובהוא ה מה ,שאל ייסא
 אדם אלהים ברא ביום אדם תותולד

 ונקבה זכר םתוא עשה יםאלה בדמות
 זה ,אבא רבי לו אמר ".תםוא ויברך בראם

 íìåòî øîà àééç éáø] íìåòîå ååä ùîî
á÷ ïåì ìèð àúúìã"äïéøáåâå ãë "à[ ) ååä àã

 éùðà áéúëã ååä àùéá àøèñã ïøáâ ïéøáåâå
àì íùä éùðà íù àðååâë íù éùðà àìà áéúë 

áéúë àã) (å äë íéìäú (åäé êéîçø øëæ" ä
 íìåòîå éàãå íìåòî äîä íìåòî éë êéãñçå

á÷ ïåì ìéèð àúúìã" éàîã÷ ïäáà ïåðéàå ä
 äîä àëä óåà àìéòì àùéã÷ àëéúø éåäîì

 éàãå íìåòî íìåòî øùà íéøåáâä] ïåì ìéèð
á÷"íìåòî øîà ÷çöé éáø ä[) àåä éàîå ( àã

úèî áéúëã äîìùìù å)æ â øéù ( íéøåáâ íéùù
 øîà àçà éáø äì áéáñéäìàä éðá åäìë" í

 ïåø÷à])ð"à [úîñáúà àì ãò àäã(ä éæç àú 
 ïéîéùø ïéîéúñ ååä ïòéèð ïåäìë]ïé÷é÷ã [

)ïé÷é÷æ(åãç àøúàá æá÷ ïø÷ò øúáì " ìéúùàå ä
àøçà øúàá ïåìç éàî ìàù àñéé éáø åîéé÷úàå 

 áéúëã) à ä úéùàøá-á  ( úåãìåú øôñ äæ
éäìà àøá íåéá íãà"éäìà úåîãá íãà í" í

úåà äùòåà íúåà êøáéå íàøá äá÷ðå øëæ " ì

                                                                                                                                                                                     

ב שלידת קין היתה על ידי זרע הנחש יחד עם זה "ב ותרומה קסז ע"אחרי מות עו ע, א"לקמן נה ע' עי א
 .צ"א על ספד"ב ודברינו שם בשם בהגר"לעיל לו ע' ועי, )ד"ב קמו ע"ה ח"דע(האדם של 
 ).א"צ לה ע"א על ספד"בהגר(' ק כלול מי"מהו' כלומר שכל א ב
  .ד שכוונתו מעולם הבריאה"צ כט ע"א על ספד"בבהגר' עי ג
  ).הערת הזוהר(לו ' חסר כאן ועיין בסוף הספר סי ד
  ).רת הזוהרהע(חסר כאן עיין סוף הספר  ה
 ).א"ד(רשימות דקות  ו
 .יהל אור' עי ז
 .ביהל אור' ועי, )'ה ואמר ט"ד ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר(א "כלומר בא ח
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 נפתחים ספרים שלשה ,שנינו .עליון סוד
  גמורים צדיקים של אחד ,השנה בראש

à íúåà" úìú ïðéðú àåä äàìò àæø àáà éáø ì
øá ïçéúô ïéøôñ"íéøåîâ íé÷éãöã ãç ä:  

  àúôñåú:  
 בשעה ,לברכה זכרונם רבותינו אמרו

 ברא ,האדם את הוא ברוך הקדוש שברא
 ,מצוות שבע על ואות וצוה עדן בגן אותו
 שמים מלאכי ושני ,עדן מגן רשווג חטא

 ,הוא ברוך הקדוש לפני אמרו ל"ועזא א"עז
 אמר .צדיקים היינו בארץ אנו היינו לוִא

 יכולים אתם וכי ,הוא ברוך הקדוש להם
 ,לפניו אמרו ,הרע יצר על] להתגבר[

 ,הוא ברוך הקדוש אותם הפיל מיד .יכולים
 וכתוב ,"ארץב היו הנפלים" שנאמר כמו

 נכנס לארץ שירדו ובשעה ."' וגוריםוביהג"
 נשים להם ויקחו" שנאמר ,הרע יצר בהם
  .שתםו חטאו ונעקרו מקד,"ובחר אשר מכל

æø åøîà"á÷ àøáã àúòùá ì" àøá íãàì ä
 áç úåöî òáù ìò åäåöå ïãòã àúðéâá äéì
 àæò àéîù éëàìî éøúå ïãòã àúðéâî ùøâúàå

á÷ éî÷ åøîà ìàæòå"åìà ä àòøàá ïðà àðéåä 
à ïéàëæ àðéåä"á÷ ì" àøöé ìò ïéìëé ïåúà éëå ä

á÷ ïåì ìéôà ãéî ïéìëé äéî÷ åøîà àùéá" ä
 øîà úàã äîë)ã å úéùàøá ( åéä íéìéôðä

åâå íéøåáâä áéúëå õøàá ' åúçðã àúòùáå
 íäì åç÷éå øîàðù àùéá àøöé åäá ìàò àòøàì
 åø÷òúàå åáç åøçá øùà ìëî íéùð

åäééúùåã÷î  
  æì/á  
  øäæ  

 ,הכל יוצא ממנו שהרי עליון ספר ,'וכו
 כללות אמצעי ספר .כתיבה יוצאת ממנו

 כללות שהוא ספר( ,ומטה מעלה של
 סוד הצדדים לכל ואוחז ,ולמטה שלמעלה

 אדם של סוד ,הצדדים לכל ואוחז( )'וכו
 )ונקרא( שנקרא שלישי ספר ,הראשון

 ספר ,הראשון אדם שבכתב שתורה )תורה
 של וזהו ,"אדם תולדת" שנקרא )שלישי(

 ספר זה" שכתוב זהו ,גמורים צדיקים
 שעושה ודאי צדיק זה ,"אדם תותולד

 בדמות אדם אלהים ברא ביום. "תולדות
 למעלה הכל נתקן אז ודאי שהרי ,"אלהים

 זכר" .אחת אגמובדהתקיימו ו ,מטהלו
  .שניב נכלל אחד סתם "בראם ונקבה

åëå'à ÷ôð äéðî àäã äàìò øôñ  ÷éôð àìë
 àìéòã àììë àúéòöîà øôñ äáéúë äéðî

 àúúå> ãéçàå àúúå àìéòìã àììë åäéàã øôñ
äøåúã àæø ïéøèñ ìëì<á)  ïéøèñ ìëì ãéçàå

 éø÷àã äàúéìú øôñ äàîã÷ íãàã àæø]ð" à
éø÷àå[äøåú  (øôñ äàîã÷ íãà áúëáùâ 

 íéøåîâ íé÷éãöã åäéà àãå íãà úåãìåú éø÷àã
ää" ã)à ä úéùàøá (ôñ äæ ø] àã íãà úåãìåú

å ÷éãöäéà> éàãå<) [÷éãö àãå( úåãìåú ãéáòã 
éäìà àøá íåéá"éäìà úåîãá íãà í" àäã í

 åîéé÷úàå àúúå àìéòì àìë ï÷úúà ïéãë éàãå
 íàøá äá÷ðå øëæ àãç àîâåãá)á íù ( ãç íúñ

]ãçá ìéìëúà) [ãç ììë(  
äðùî:) åë' (úëå á)é çé éìùî ( æåò ìãâî
åäé íù"ãö õåøé åá ä÷é,áâùðå , æ øôñ åä

íãà úåãìåú, åúåàá õøùìãâî .ìãâîä äæä  ,
åéùòî äî . åäæ àìàå ãåã ìãâîæ æò ìãâî åä

åäé íù"ä ,ãçà ìëä . äðåîà éðáì òåãé ïàë
 úåãìåú øôñ éàãå åäæ) åãåñ äðåîà éðáì íãà

ä íù æò ìãâî 'ä áâùðå ÷éãö õåøé åá ' ÷éãö
äðåîà éðáì íãà(ã.  

 ïéúéðúî]åëå'[éúë  á)é çé éìùî ( æåò ìãâî
åäé íù"áâùðå ÷éãö õåøé åá äà øôñ àåä àã 

íãà úåãìåúáèéäøã âìãâî àåääá ã ìãâî éàä 
 àåä àãå ãåã ìãâî àåä àã àìà äéúãéáò éàî

åäé íù æò ìãâî"ãç àìëå ää éðáì àòéãé àëä 
 àã àúåðîéäî]àåä[ íãà úåãìåú øôñ éàãå 

]àúåðîéäî éðáì[äé íù æò ìãâî åãåñ å" åá ä
åäé áâùðå ÷éãö õåøé"÷éãö ä  éðáì íãà

                                                           

  ).א"ד(ב ”א ושמיני מ ע”ב ובויקהל ר ע”ב ובזוהר שיר השירים ולהלן מז ע”עיין תרומה קלו ע א
 ).ק"גליון דפ ( כפי זה התקון נמצא בשני ספרי הידב
 .ע מקורו"וצ, )א תליתאה"ס(בדפוס וילנא נוסף  ג
 .את התרגוםלבדוק @ ד
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àúåðîéäîå  
 לאדם לו ירד ודאי ספר ,אבא רבי ואמר
 וספר .עליונה חכמה יודע היה ובו ,הראשון

 שזכה ומי ,הדור חכמי אלהים לבני הגיע זה
 ,עליונה חכמה בו ידע ,בו להתבונן

 הוריד זה וספר .בו ויודעים בו ומתבוננים
 שליחים שלשהו ,הסודות בעל אותו

 ,עדן מגן אדם שיצא ובשעה .לפניוממונים 
 ממנו טס )ממנו( כשיצא ,ספר באותו אחז

 לו והשיבו רבונו לפני ובכה התפלל )לשער(
 חכמה תשכח שלא כדי ,מקדם כמו אותו
  .רבונם את לדעת שתדלווי ,אדם מבני

àáà éáø øîàåæ íãàì äéì åúçð éàãå øôñ 
ìò àúîëç òãé äåä äéáå ïåùàøä àã àøôñå äà

 ïéäìà éðáì àèî]éîéëç) [éîéá( éëæã ïàîå àøã 
 ïéçéâùîå äàìò äîëç äéá òãé äéá àçâùàì

äéá ïéòãéå äéáç éøàî äéì úéçð àã àøôñå 
ïéæøãè ÷ôðã àúòùáå äéî÷ ïðîî ïçéìù úìúå 

àøôñ àåääá ãéçà ïãòã àúðâî íãàé ÷éôð ãë 
)äéðî ( äéðî ñàè)àòøúì ( äéøàî éî÷ éëáå éìö

äéì åáéúàåàé éùðúú àìã ïéâá ïéîã÷ìîë 
 ïåäéøàîì òãðîì ïåìãúùéå àùð éðáî àúîëç  

 ספר וזה ,לחנוך לו היה ספר ,שנינו וכן
 ,היה אדם תולדות של ספר של ממקום

 זהו .לקחנ מהארץ שהרי ,החכמה סוד וזהו
 ".אלהים תווא לקח כי ואיננו" שכתוב

 פי על לנער ךוחנ" שכתוב ,הנער והוא
 וזה ,בידו נמסרו עליונים גנזים וכל. "דרכו
 מפתחות ואלף ,שליחות ועשה ונתן מסר

 ,יום בכל קח מאה ברכות ל,נמסרו בידו
 הוא ברוך הקדוש .לרבונו קשרים וקשר
 זהו .אותו לשמש מהעולם אותו לקח

 נמסר ומזה". אלהים תווא לקח כי" שכתוב

 øôñ àãå êåðçì äéì äåä øôñ ïðéðú ïëå
åúã àøôñã øúàî àæø àåä àãå äåä íãà úåãì

 àòøàî àäã àúîëçã]úà[ää ìéèð" ã
)ãë ä úéùàøá (éäìà åúåà ç÷ì éë åððéàå" í

 áéúëãë øòðä àåäå)å áë éìùî ( ìò øòðì êåðç
 àãå äéãéá ïøñîúà éàìò éæðâ ìëå åëøã éô

 ãéáòå áéäéå øéñî]àúåçéìù) [úåçéìùäé( 
óìàåáé ïçúôî îäàî äéãéá ïøñîú  ïàëøá

                                                                                                                                                                                     

ולא קשיא (כ כאן "כ בסוד ספירת היסוד כמש"והוא ג. ב"ך הוא סוד הדעת ושם הוא סוד שם י"מנצפ א
ז "א על תיקו" בבהגר’ועי) ונידון לעיתים כך ולעיתים כך' ז מידי שכן כל העמודא דאמצעיתא הוא עניין א"ע

' ועי, ה רביעא לכל תלת" דא"ז ה ע"תיקו' עיו, )ג"א נה ע"ביאורים ח) (ימלך' מלך ה' מלך ה' ה(' סוף תיקון ד
 .א"ב ע”צ ע"א על ספד"בהגר
  זוהר הרקיע' עי ב
 ).א"ד(שהיה רץ  ג
 ).הערת הזוהר(ב ”צו ע ד
 ).א"ד(כאן יש השגה  ה
  ו

  מיץ  עוי  מבש
  יצד  ווה  גרג

  היי  זדו  דצב
  ונק  שוה  לקה

ה רק אחר שנגמר "י נשלם שם הויק כ"ד היי ונ"ת יצ"ה דר"ה הוא משלים השם הוי"דשם לק' האות ה
 ).ו"לש(ב ובאר יצחק שם "א בליקוטים קפג ע"הפסוק כולו הגר

  ).הערת הזוהר(ב ”לקמן נה ע ז
  ).א"נ(מ "א. ה שר התורה"ל דהיינו יפיפי"נ ח
ב "ביאורים ח(והם המלאכים שהם שרי התורה , ר"הרי הוא רזיאל המלאך שעל ידו ניתן ספר זה לאדה ט
 ).ב"ע ע
 ).א"ד(ע פרח הספר מידו "צא מגכשי י

  ).א"ד(והשיבו לו הספר  יא
 ).הערת הזוהר(לקמן נו  יב
' א הנק"לאדוניו ז' קושר עטרות מצירופי שמות הק' פי). א"ד(והיה מצרף שמות הקדושים בקשר אחד  יג

 ).א"נ(ב "הרש. 'ת יש"ת
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 שאחז בשעה .חנוך של ספרו שנקרא ספר
 גנזים כל לו הראה ,הוא ברוך הקדוש אותו

 הראה לו עץ החיים באמצע הגן .עליונים
 אשרי .בספרו ראינו והכל ,וענפיו עליוו

 עליונה שחכמה עליונים חסידים אותם
 ,לעולמים מהם נשכחה ולא ,להם התגלתה

 ובריתו ליראיו 'ה סוד" שנאמר כמו
  ".להודיעם

á÷ äéì ìéèð àîìòî"ää äéùåîùì ä" ã
)ãë ä úéùàøá (éäìà åúåà ç÷ì éë" àã ïîå í

 àúòùá êåðçã àøôñ éø÷àã àøôñ øñîúà
á÷ äéì ãéçàã"äéì éîçà äà )ì( éàìò éæðâ ìë

 àúðâ úåòéöî åâá ééçã àðìéà äéì éîçà
éåôøèåáåðéà ïéàëæ äéøôñá ïðéîç àìëå éåôðòå  ï

 àìå åäì éìâúà äàìò àúîëçã ïéàìò éãéñç
 øîà úàã äîë ïéîìòì åäééðî éùðúà) íéìäú

ãé äë (åäé ãåñ"íòéãåäì åúéøáå åéàøéì ä:  

 לםולע באדם רוחי ידון לא 'ה ויאמר"
 ,אמר אחא רבי ."' וגובשר הוא בשגם
 ,ויוצא ששופע נהר אותו היה זמן באותו
 שופךו החיים מעץ עליונה רוח מוציא
 ,)המות מעץ( )המות בו ששורה( באילן

 ימים אדם בני לתוך רוחות ונמשכות
 והתיצבו רעות שעלו עד ,רבים )זמנים(

 מאותו עליונה רוח הסתלקה אז .לפתח
 )מבני( בבני נשמות שפרחו בשעה אילן
 באדם רוחי ידון לא" שכתוב זהו .אדם

 נשמות שפרחו בשעה לעולם לתת ,"לםולע
 אלעזר רבי ,"בשר הוא בשגם. "אדם בבני
 ,)אמרו אלעזר רבי של בישיבתו( אמר

 ,ללבנה מאיר שהוא ,משה זה "בשגם"
 ימים בעולם אדם בני עומדים זה ומכח

 ועשרים מאה ימיו והיו" .רבים )פעמים(
 .תורה נתנה ידו שעל ,למשה רמז ,"שנה
 עץ מאותו אדם לבני חיים )זורק( שפוך ואז

 .אלישר שחטאו אלמלא היה וכך .החיים
 רותיח ,"חותוהל על חרות" שכתוב זהו

 מושך היה החיים עץ שהרי ,המות ממלאך
 עומד בשר שהוא ם"בשגזה  ועל. למטה
 ,חיים של רוח )רחקתלה( להריק הדבר
 זה ועל .למעלה אחוזו למטה אחוז בשגם
  נאסף אלא ,מת לא משה שנינו

åäé øîàéå" íìåòì íãàá éçåø ïåãé àì ä
åâå øùá àåä íâùá ')áâ å úéùàø (]øñç[ éáø 

 ãéâðã àøäð àåää äåä àðîæ àåääá øîà àçà
÷éøàå ééçã àðìéàî äàìò àçåø ÷éôà ÷éôðåâ 

 àðìéàá àúåî äéá àééøùã)àúåîã àðìéàî (
]å[ àùð éðáã åäééååâá ïéçåø ïëùîúà]ïéîåé[ 
)ïéðîæ (çúôì åãúòúàå ïéùéá å÷ìñã ãò ïéàéâñã 

àðìéà àåääî äàìò àçåø ÷ìúñà ïéãë 
 ïéúîùð çøôã àúòùá>éðáá<) éðáî ( àùð

ää" ã)â å úéùàøá ( íìåòì íãàá éçåø ïåãé àì
éîìú íìåòì á] éðáá ïéúîùð åçøôã àúòùá

 øùá>àùð<[ øùá àåä íâùá ]øîà øæòìà éáø[ 
)éøîà øæòìà éáø éáã(ä åäéàã äùî àã íâùá 

 àùð éðá ïéîéé÷ àã àìéçîå àøäéñì øéäð
]å ïéîåé àîìòïéàéâñ) [ãïéðîæ àîìò( åéîé åéäå 

 äøåú äéãé ìòã äùîì æîø äðù íéøùòå äàî
 ïéãëå úáéäéúà]÷éøé[) ÷éøà ( àùð éðáì ïééç

 åáçã àìîìà äåä êëå ïééçã àðìéà àåääî
ää ìàøùé" ã)æè áì úåîù ( úåçìä ìò úåøç

 êéùî äåä ééçã àðìéà àäã úåîä êàìîî úåøç
âùá àã ìòå àúúì" äìî àîéé÷ øùá åäéàã í

]à÷øàì[) à÷çøúàì ( ãéçà íâùá ééçã àçåø
 úéî àì äùî ïðéðú àã ìòå àìéòì ãéçà àúúì

ùéðëúà àìà  
  çì/à  
àùîù àäã àøäéñì øéäð äåäå àîìòî  שהרי .ללבנה מאיר והיה העולם מן

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(הראה לו  א
 ).א"ד(עלין שלו  ב
  ).א"ד(שפך  ג
 ).א"ד(ב "חטאת לעיל לו סוף עוהיו מוכנים לפתח  ד
 ).הערת הזוהר(א "לקמן צח ע ה
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 לא העולם מן שנאסף גב על אף ,השמש
 .משה כך ,ללבנה ומאיר נכנס אלא ,מת
 במשיכת ,"בשר הוא בשגם" ,אחר דבר

 הבשר ותלהי חוזר ,רב זמן אדם בבני הרוח
 במעשי ולהשתדל הגוף אחר להמשך
  .הזה העולם

òà" ìàò àìà úéî àì àîìòî ùðëúàã â
 àåä íâùá øçà øáã äùî êë àøäéñì øéäðàå

äáø àðîæ àùð éðáá àçåøã åëéùîá øùáà 
 àôåâ øúá àëùîúàì øùá éåäîì øãäúà

àîìò éàäã ïéãáåòá àìãúùàìå:  
 שנתקנו הדורות כל , יצחקאמר רבי

 כך אחר .וחסידים צדיקים כולם ,משת
 )וחכמה( מנותוא ולמדו ,והולידו התפשטו

 שבא עד .ובחרבות מחיםובר כלותל העולם
 דולעב ,העולם תיקון להם והתקין נח

 היו לא בהתחלה שהרי ,הארץ את ולתקן
 ,זה את הצטרכו כך אחר ,וקוצרים זורעים
 אלעזר רבי. "' וגוהארץ ימי כל עוד" שכתוב

 עולם לתקן הוא ברוך הקדוש עתיד ,אמר
 ימים שיאריכו כדי אדם בבני רוח ולהתקין
 ימי העץ כימי כי" שכתוב זהו .לעולמים

 ומחה לנצח המות בלע" וכתוב ,"' וגועמי
 עמו וחרפת ,פנים כל מעל דמעה אלהים 'ה

 כאן עד". דבר 'ה כי הארץ כל מעל יסיר
 תיקון והלאה ןמכא ,ריםוביהד נתקנו

  .הפרשה

 úùî åììëúùàã ïéøã ìë ÷çöé éáø øîà
éãéñçå é÷éãö åäìëá åãéìåàå åèùôúà øúáì 
 àúåðîåà åôéìåàå)àúîëçå ( äàöùì àîìòã

ïéôééñå ïéçîåøáâ ïåì ïé÷úàå çð àúàã ãò 
 àîìòã àðå÷úå àäã àòøà àð÷úàìå çìôîì

 åëéøèöà øúáì ïéãöçå ïéòøæ ååä àì àúéîã÷á
éúëã éàäì á)áë ç úéùàøá ( õøàä éîé ìë ãåò

åâå 'á÷ ïéîæ øîà øæòìà éáø" àîìò àð÷úì ä
 ïéîåé ïåëøåéã ïéâá àùð éðáá àçåø àð÷úàìå

ää ïéîìòì" ã)áë äñ äéòùé ( éîé õòä éîéë éë
åâå éîò ' áéúëå)ç äë íù ( çöðì úåîä òìá

åäé äçîå"éäìà ä" úôøçå íéðô ìë ìòî äòîã í
 õøàä ìë ìòî øéñé åîòåäé éë"øáã ä] ò" ë

 àðå÷ú äàìäìå ïàëî ïéìéî åììëúùà
àúùøôã[:  

  úéùàøá:  
 שכשברא ,שנינו הרי ,שמעון רבי אמר
 חקק ,העולם את הוא ברוך הקדוש

á÷ àøá ãëã ïðéðú àä ïåòîù éáø øîà" ä
àîìòãàúåðîéäîã àæøã éôåìéâá óéìâ à  åâ

                                                                                                                                                                                     

ל הואיל דמאריכין ימים כל כך חוזרים להיות "ר). א"ד(י הגלגול להיות בשר כבראשונה "היו חוזרים ע א
 ).א"נ(מ "א. בכל דבר וגם הרוח נעשה בשר”להם טבע עהז ע

נמצאו ביניהם צדיקים ,  היו רשעיםעל אף שעיקר בני הדורות הללו). הערת הזוהר(ב ”לקמן נה ע ב
 ).ג"ש פח ע"הקדו(גמורים 

י לוטש נחושת וברזל ומיד שבא נח לקחם לתיקון "להכרית ולהחריב העולם ברמחים וחרבות ע ג
  ).א"ד(העולם לחרוש בהם 

א "ה בפ"ה בע"ביאור הדברים מש. כמה דאוקימנא' ה עלמא כו"שמעון הא תנינן דכד ברא קב' אמר ר ד
ה והם "אותיות הוי' ע והם ד"יסודות ארמ' ע הנה יש מאציל ויש נאצל והנאצל יש בו ד"ושי אבימשער דר

' י ב"פנימי הרוחניות הנקרא נרנח' שיש באדם א' בחי' ע שהם הם ד"א והם אבי"ם והם הם טנת"ב ת"חו
' בחי' כלולה מד' הבית שבתוכה יושב האדם וגופו ומלבושיו וכל בחי' ג הגוף ד"הם לבושים שע' ג' הגו' הו

' הד' בחי' שהם הלבוש כו' ג' הוא הגוף בחי' ב' ן בחי"של הרוחניות הנה נשמה לנשמה ונר' א' אלו הם בחי
' כו' ובחי' כללות כולם והיא ממוצעת בין בחי' א' הפרטיות יש בחי' בחי' אמנם בכל אלו הד' הם הבית כו

באמצע אשר ' הכוללת הרוחניות יש בחי' בחיז יש בכאן כי בין הבורא יתברך אל הנברא שהוא "וכן עד
ל דאבות הן "אלקיכם אני אמרתי אלקים אתם ויעל אלקים מעל אברהם וארז' עליה נאמר בנים אתם לה

הן המרכבה והכוונה כי יש ניצוץ קטן מאד שהוא אלהות נמשך ממדרגה האחרונה שבבורא וזה הניצוץ 
 מאד הנקרא יחידה ובניצוץ זה הנקרא יחידה יש בה נברא שהוא נשמה דקה במאד' מתלבשת בכח ניצוץ א

' כוללת שתיהן והוא בחי' א' הגוף יש בחי' הרוחניות לבחי' י ובין בחי"הרוחניות שהם נרנח' בחי' שרשי ד
' הנפש שבנפש וכו' בחי' הרביעית דם הנפש כי יש בה ניצוץ האחרון של הנפש שהוא הרביעית שבנפש פי

הגוף באופן כי ' בחי'  דם הנזכר ובזה הרביעית דם העליון כלול כל שרשי דוזה הניצוץ מתלבש ברביעית
ועתה נחזור לדבר בעולמות העליונים ' האמצעי בין הרוחניות אל הגוף והיא מורכבת משניהם וכו' הוא בחי

כ נמצא שהחכמה נקרא ראשית "ם וע"ה חבת"אותיות הוי' יסודות שהם ד' כי הנה הנאצל אינה אלא רק מד
וביאור הדבר כי הנה בהכרח היא ' העליונה שאינה בכלל בעולם ההוא וכו' עולם הכתר הוא בחיכי ל

שתהיה מדרגה האמצעי בין המאציל אל הנאצל כי יש הרחק ביניהם כרחוק השמים מן הארץ ואיך יאיר זה 
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אל קרובה ' קצוות אם לא היה דבר ממוצע ביניהם ומחברם ויהיה בחי' ז שהם ב"בזה ואיך יברא זא
כ אינו נרמז בשם "זו היא כתר הנקרא תוהו כי אין בו שום יסוד כי ע' המאציל וקרוב אל הנאצל הנה בחי

' יסודות בכח ולא בפועל כי הכתר הוא בחי' האמצעי שיש בו שרש של כל ד' ה כלל אמנם הוא בחי"הוי
' א' א האציל בחיס אשר הו"מכל האפשר בא' היותר אחרו' ממוצע ממאציל ונאצל והטעם הוא כי הבחי

א להיות לנאצלים יותר דקות ממנו כי הוא תהו אשר "ס בהעלם ודקות גדול שא"שיש בה שורש כל הי
היותר תחתונה ' היא בחי' מדרגות הא' זו ב' למעלה ממנו אין עוד זולת האפס המוחלט ונמצא כי יש בבחי

כלל רק לשכך את ' שם דמות וספיפ שאינו כך כי אין "ואע' שבמל' ס וכאלו נאמר בדרך משל המל"של הא
ס יש בה כללות כל שלמעלה ממנו ומקבלת מכולם "האוזן נדבר כך והנה בזו המדרגה התחתונה של הא

השנית שהיא מדרגה העליונה ' מקבלת מכולם ומדרגה זו התחתונה היא האצילה את בחי' כנודע שהמל
ולם באופן שהיותר קטן מכל המאציל מכל מה שבכל הנאצלים ויש בה שרש כל הנאצלים והיא משפעת לכ
' נאצלים וב' ס ובחי"א' ויש בה בחי' האציל היותר מובחר שבכל הנאצלים ואין ביניהם מדרגה אחרת כו

שבעולם האצילות המתלבשת בראש הבריאה והוא ' שבמ' א ושניהם נקרא כתר והמ"אלו הם עתיק וא' בחי
ראשון ואני אחרון כי הכתר הוא ראשון והוא אחרון וזהו ענין אני ' א דבריאה כו"כתר הנקרא עתיק וא

שרש ' ובבחי' של המאציל אשר בו הוא אחרון נקרא אני שהוא מל' מל' בבחי' והוא אין והוא אני כי
כללו של דבר הוא שיש דבר ' הנאצלים אשר בו שהוא הכתר הוא ראשון ונקרא אין שהוא אותיות אני וכו

ס יש בה כללות כל שלמעלה ממנו ומשפיע "גה התחתונה של האממוצע בין הנאצל לנאצלים והוא מדר
ר שמעון הא תנינן "לכל מה שלמטה ממנו ויש כללות כל מה שלמטה מהם וכן הוא מעולם לעולם וזהו דא

ה את העולם ואיך יכול לברוא מאחר שיש הפרש גדול בין המאציל "ל כשברא קב"ה עלמא ר"דכד ברא קב
ל שיש "רזא דמהימנותא שהוא אותו הצינור דק גו תקירין ברזין עילאין רא גליף בגליפו ד"לנאצלים לז

א בעולם "ס נעשה עתיק וא"בצינור הזה כח המאציל וכח הנאצלים וגליף לעילא שהוא כמו מלכות דא
' וכלא ברזא חדא וא' א בעולם הברי"האצילות וגליף לתתא שהוא מלכות דעולם האצילות נעשה עתיק וא

ל יתבאר לך כל שמות והכנויים שהם "ג משער חיצוניות ופנימיות וז"ה בפי"עמש' וכוועביד עלמא תתאה 
רק שכפי הבחינה ' ואל תפלה אם הם שמות מורכבות מאותיות רבות או מועטים כי הכל א' כנפים ומלבו

ההוא אז האותיות יתגלה שם בכנוי ההוא ושמור כלל זה בידך שבו תבין ' ס של הבחי"המתגלת יותר אז מי
כ יש "אורות מקיפים ואח' ב' בחי' י וכנגד ה"ס דאצילות יש פנימיות נרנח"כל השמות וכל הכנויים והנה בי

' יש בכל ס' כלים מקיפים הרי כמה בחי' אחרים והם גוף חצון וכנגדם ו' פנימי וג' כלים וכולם גוף א' בחי' ג
פו להם מלבושים כי הנה חצוניות ס בריאה אז יתוס"ס דאצילות ואמנם בהתלבשת בי"כל זה בי' וכו' וס

דאצילות כשמתלבש במלכות דבריאה יהיו שם בסוד נשמה ויתוסף שם עליה כמה לבושים והם ' מלכ' ספי
ס דבריאה תוך ,כ בהתלבשות י"ואח' כלם פנימיות וחצנויות וכו' בחי' רוח דנפש של אורות ועצמות ועוד ו

לאין קץ ודבר זה מבואר ' ש יצירה בעשיה והם כמה בחיז לבושין נוספים וכן בהתלב"ס דיצירה והוא עד"י
שכל פרצוף של עולם עליון מאיר בפרצוף שכנגדו בעולם שלמטה ממנו וכן הוא מעולם ' מ בדברי ה"בכ

לעולם וזהו שאמר ועביד עלמא תתאה כגוונא דעלמא עילאה מאחר שהם מאירים זה בזה ודא קאים לקבל 
ל "ר' כ כו"ובג' א וכן כולם כדי למהוי כלא חד ביחודא חדא וא"יר לזא מא"למלכות ז' ל מלכות מאי"זה ר
כתר שיש ' הכתר והוא בחי' עד שנמצא שיהיה בתוכם ספי' ה שם הרי תראה כי עצמו מספר כל הבחי"מש

ת וכנויין אלף "בזו הארץ התחתון והכל זה לבוש לזה וזה לבוש לזה ואל תתמה אם תראה שמות והויו
מהם יורה על ' מחולפות ויש מיעוט אותיות ויש מרובה אותיות וכל א' בהם נקו' פיאלפי רבבות שבכל ס

' אותיות הנק' א לשם פחות מב"ס רק לפעמים לפרקים נכללים ביחד וא"ס שבאותו הבחינה ולא יגרע מי"י
 הרי .'אלפין כו' לק' והם נכללים בו אפי' המתגלים באותה ספי' ל וכיוצא ולרמוז בו עיקר הבחי"ה או א"י

כ "י אותיות והאותיות הם אורה לאורות אשר בתוכם וזהו דאמר ובג"הראת לדעת איך כל הנבראים הם ע
ז מדבר בענין "י אתוון ואורות הנכנסים בתוכם ברא עלמין וכ"ה גליף גליפו דאתוון עילא ותתא וע"קב

דם אדם פנימי הוא שיש בא' בחי' בריאת העולמות ועכשיו בא לומר שבענין זה הוא בריאת האדם הם ד
אלקות נמשך ממדרגה האחרות שבבורא וזה ' וכי ניצוץ קטן מאד שהוא בחי' י כו"הרוחניות הנקרא נרנח

נברא שהוא נשמה דקה במאוד מאד הנקרא יחידה ובניצוץ זה הנקרא ' הניצוץ מתלבשת בכח ניצוץ א
' בחי' ה עלמא שיש שם ד" דעבד קבח כגוונא"וזהו דאמר ת' ח כו"הרוחניות נרנ' בחי' יחידה יש בה שרשי ד

אלו וזהו דפתח ' נ ברא ליה לאדם קדמאה שיש בו כל הבחי"וניצוץ דק הוא המחבר המאציל בנאצלים ה
י שהם פנימיות וברא ליה "ה אעטר ליה בעטרין עלאין שהם נרנח"ואמר והמה כאדם עברו ברית דהא קב

י הוא "מזה העולם למטה ונרנח' וף האדם הוכ הוא נמצא דג"שהוא בריאת הגוף בשית סטרין דעלמא וא
ז הוא כדי למהוי שלים בכלא שהוא מעילא ותתא וכלא זעאן ודחלן מקמיה ויהיב טעמא "למעלה למעלה וכ

דהא כד אתברי אדם אתברי בדיוקנא עלאה והכונה לומר דבבריאה יש שינוי מכל הנבראים שנבראו בעולם 
א הוא כלול מכל מה שלמטה ממנו " מה שלמטה הימנו וכן אל כל שהוא למעלה הוא כלול מכל"והוא דקי

א "וא' א אינו כלול מעתי"וכן בכתר שבכל פרצוף ופרצוף אבל מה שלמטה אינו כלול ממה שלמעלה כמו הז
כולו ' י מאצי"ז יכול לזכות ויהבין ליה הנרנח"א משפעין בו אבל האדם שהוא למטה ועכ"וא' אלא שעתי

ר בעת שנברא וזהו דיהיב "י דאצילות וכן היה אדה"ם והוא כלול מנרנחנמצא דאדם הוא למטה מכול
טעמא למה כלא זעאן ודחלן מקמי ומפרש דהא כד אתברי אדם אתברי בדיוקנא עלאה שהיה כלול מכל 

י יכול לקדש ומשפיע קדושה וטהרה בכל העולמות "ט דע"י דאצילות אפילו שהוא למטה מכולם וה"הנרנח
י להשפיע קדושה "לם והוא כלול מכל מה שלמעלה מכל העולמות העליונות יכול עדכיון שהוא למטה מכו
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משום דהוא כלול מכל ' והוו מסתכלן בההוא דיוקנא וזעאן ודחלן מקמי' וטהרה בכל העולמות וזהו דא
ה בגנתא דעדן לאתעדנא תמן בעדונין עלאין והוו מלאכין עלאין "י דאצילות ולבתר אעיל ליה קב"נרנח

כ המלאכים שהם מחיצוניות והם "יה ומשמשין קמיה לאדם שהוא מפנימיות והוא מאצילות משאסחרין ל
ה "ח בשעתא דאעיל ליה קב"ה הוו משמשין קמיה ורזין דמריהון הוו אודועין ליה ואמר עוד ת"מיצירה משו

: ריהוןדמ' בגנתא דעדן הוה חמי ואסתכא מתמן כל רזין עלאין וכל חכמתא בגין למנדע ולאסתכלא ביקר
ל כי כל "ע וז"ב מדרושי אבי"ה בפ"ולבאר זאת נקדים מש. 'שבעה היכלין מדורין אינון לעילא כו' וא

ע "עולמות אבי' ה שהם ד"אותיות הוי' יסודות שהם ד' הכוללת כל הד' א' הנאצלים והנבראים כולם בחי
' ולמות כולם אינם רק דס והנה כל מה שנברא בע"עליונה חמישית אמצעי בינם לבין א' ויש עליהם בחי

הבית ונזכיר ' המלבושים ובחי' אברי הגוף ובחי' הרוחניות הנקרא נשמה ובחי' ה והם בחי"שהם הוי' בחי
בעולם האצילות ובהם יובנו כל השאר כי פנימיות כל האצילות הוא רוחניות הנקרא נשמה והיא מתלבשת 

' והנה הלבושין האלה הם בתוך בחי'  כוס הנקרא ראש וזרועות"תוך אברי הגוף הנקרא כלים שהם הי
הבתים והם נקראים עולם ' העולם בעצמו כי כל זה בחי' היכלות דאצילות שהם בחי' הבתים שהם ז

ס "הי' הם בחי' בחי' האצילות אשר בתוכו יושב האדם העליון שהוא כללות עולם האצילות ואלו הד
' ס הנשמה דאצי"אור ונשמה שבכתר שורש לי' יכנזכר נמצא בח' בחי' ויש בהם ד' המתחילין מחכמה הנז

ס דאצילות המתחיל מחכמה כנזכר "ס הגופות שי"הגוף שבכתר הוא שורש לי' המתחיל מחכמה כנזכר ובחי
הרי כל שבכתר שורש ' המתחיל מחכמה כנזכר ובחי' ס דאצי"ס דלבושי בי"הלבושין שבכתר שורש לי' ובחי

ד הנזכר כי דרך המסך "וע' כ נברא עולם הברי"כמה כנזכר ואחס האצילות המתחיל מח"ס היכלות שבי"לי
' האיר למטה ונחתם שם חותם כל מה שהיה בעולם האצילות ונקרא עולם ברי' שהוא קרקע היכל דאצי

' צריך שיהיה בה כל הבחי' יען הוא אור של תולדה ואינו אור עצמו עליון ואמנם כיון שהוא חותם דאצי
כמוהו ' כתר בראש הברי' החתי' הנז' בחי' כלולה מן ד' הה' הכתר שהוא בחי' אשר באצילות והוא כי בחי

' ומלבוש כתר דאצי' נחתם גוף כתר דברי' ומגוף כתר דאצי' ומאור הכתר דאצילות נחתם אור הכתר דברי
ס דאצילות והמשיכו "ז עשו י"וכן עד' כו' נחתם היכל כתר דברי' ומהיכל כתר דאצי' נחתם לבוש כתר דברי

גוף מגוף לבוש מלבוש היכל ' נשמה מנש' בברי' החתימו חותם דאצי' אשר בכתר הנז' ורם דרך מלכות הנזא
וכן עדז ' נשמה מנשמה כו' פרצופי דברים המשיכו והחתימו חתימותם ביצי' והה' ביצירה כו”מהיכל ועדז ע

ל העולמות יחד כללות ז כ"וכן עד' בפרצוף יצירה החתים החותם בחינותיהם דעשיה נשמות מנשמות כו”ע
וכל דרוש זה רמזו בדברים אלו שבעה היכלין מדורין אינון לעילא שהוא בעולם האצילות דאינון רזא ' כו' א

דמהימנותא עלאה מכחם נעשה שבעה היכלין אינון לתתא כגוונא דלעילא ומפרש ואינון שית כגוונא שית 
והוא טמיר וגניז איהו לעילא וכל אלין אינון '  מגק שהוא כלול"כגוונא עלאה וחד טמיר וגניז שהוא היכל ק

ה ומפרש בגין דכל הני היכלין אית בהו כגוונא דלעילא ואית "אותיות הוי' ברזא עלאה שהם נאחזים בד
הוא ' גוף ועולם היצי' הוא בחי' נשמה ועולם הברי' הוא בחי' ל שהרי עולם האצי"בהו כגוונא דלתתא ר

הם בכל עולם ועולם והם נאחזים זה בזה ומאירים זה ' בחי' ז מצינו שכל ד"לבוש ועולם העשיה הבית ועכ
וזהו דאמר דכל הני היכלין בין של עולם האצילות בין של כל עולם ועולם אית בהו כגוונא דלעילא . בזה

ואית בהו כגוונא דלתתא למהוי כלול בכל עולם ועולם בדיוקנא דרזא דלעילא ובדיוקנא דרזא דלתתא 
ה לנשמתהון דצדיקים " העולמות הוה דיוריה דאדם ולבתר דאתתרכא מגנתא דעדן אתקן לון קבובכל אלו

ולאשתעשעא בהו כדקא חזי מזיוא דיקרא עלאה וכל חד וחד אתתקן כגוונא דלעילא כמה דאוקימנא 
 ).נ"ש) (אשמורת הבקר(דנשמות הצדיקים הוא כלול כל העולמות ומשפיע לכלם 

  ).א"ד(ה באורות העליונות חקק בחקיקות סוד האמונ א
גו טהירין תוך הטהירו חקק בחקיקות האותיות ' פי). א"ד(תוך האורות בסודות העליונות שבאצילות  ב

 ).א"נ(ב "הרש. סודות עליונים' והספי
 ).א"ד(חקק חקיקות האותיות שעל ידם יסד העולם  ג
 ).א"ד(ב ותקון כא דף נב "ויקהל רב ע ד



 øäæúéùàøá 

194 

 ,בכל שלם להיות העולם של צדדים בששה
 כשנברא שהרי ,מלפניו ופחדו וחרדוכולם 

 מסתכלים והיו ,עליונה בדמות נברא אדם
 .מלפניו ופוחדים חרדיםו דמות באותה

 עדן בגן הוא ברוך הקדוש הכניסֹו כך ואחר
 והיו ,עליונים בעדונים שם להתעדן
 משמשיםו אותו םסובבי עליונים מלאכים

 בא .רבונם סודותהיו מודיעים לו ו ,לפניו
 הכניס הוא ברוך שהקדוש בשעה ,וראה
 כל משם ומסתכל רואה היה ,עדן לגן אותו

כל החכמה כדי לדעת ו העליונים הסודות
  .רבונוולהסתכל בכבוד 

 äàìò àð÷åéãá éøáúà íãà éøáúà ãë àäã
 ïéìçãå ïàòæå àð÷åéã àåääá ïìëúñî ååäå

á÷ äéì ìéòà øúáìå äéî÷î" ïãòã àúðâá ä
ãòá ïîú àðãòúàì ïéëàìî ååäå ïéàìò ïéðå

 ïåäéøîã ïéæøå äéî÷ ïéùîùîå äéì ïéøçñ ïéàìò
 äéì ìéòàã àúòùá éæç àú äéì ïéòãåà ååä

á÷" ìë ïîúî ìëúñàå éîç äåä ïãòã àúðâì ä
 àìëúñàìå òãðîì ïéâá àúîëç ìëå ïéàìò ïéæø

äéøîã àø÷éáã   
  

 ,למעלה הם מדורים היכלות שבעה
 עהושב .העליונה האמונה סוד שהם

 אחד שהם כדוגמתם[ למטה הם היכלות
 הם היכלות של מדורים שבעה .אחד כנגד

כדוגמא  ששה והם ,שלמעלה כמו ]למטה
 וכל .למעלה הוא וגנוז טמיר ואחד ,עליונה

 ההיכלות שכל משום ,עליון בסוד הם אלה
 בהם ויש ,שלמעלהכדוגמא  בהם יש הללו

 של בדמות כולל להיות ,שלמטהכדוגמא 
 ,שלמטה הסוד של ובדמות להשלמע הסוד
 רשושג ולאחר. אדם של דיורו היה ובהם

 אותם התקין הוא ברוך הקדוש ,עדן מגן
 כראוי בהם להשתעשע הצדיקים לנשמות

 ואחד אחד וכל ,העליון הכבוד של מזיו
 שלמטהכדוגמא ו שלמעלהכדוגמא  התתקן

  .שפרשנו כמו

ïåðéà ïéøåãî ïéìëéä äòáùà ïåðéàã àìéòì 
éäîã àæø ïåðéà ïéìëéä äòáùå äàìò àúåðî

 àúúì)]ð"à [ äòáù ãç ìéá÷ì ãç ïåäìã àðååâë
àúúì ïåðéà ïéìëéäã ïéøåãî ( àìéòìã àðååâë

 åäéà æéðâå øéîè ãçå äàìò àðååâë úéù ïåðéàå
 éðä ìëã ïéâá äàìò àæøá ïåðéà ïéìà ìëå àìéòì

åäá úéàå àìéòìã àðååâë åäá úéà ïéìëéäá 
åäîì àúúìã àðååâë àæøã àð÷åéãá ìéìë é

 äåä åäáå àúúìã àæøã àð÷åéãáå àìéòìã
 ïãòã àúðâî êøúúàã øúáìå íãàã äéøåéã

á÷ ïåì ïé÷úà" àé÷éãöã ïåäúîùðì ä
 äàìò àø÷éã àåéæî éæç à÷ãë åäá àòùòúùàì
 àðååâëå àìéòìã àðååâë ï÷úúà ãçå ãç ìëå

àðîé÷åàã äîë àúúìãâ:  
 למטה נתקן שהוא מקום .ראשון היכל

 תעוררוה והרי .שלמעלה כמו להיות
 שהוא כמוהם  עדן גן הנהגותש החברים

 סתר תוך לבפנים נתקן שהוא( ,עליון בסוד
א "נ .מכל סתוםו גנוז שלמטה הסוד של

 ולא )מהכלנסתם ו לבפנים נתקן והוא
 הצדיקים לנשמות פרט ,העין בו שולטת
  להיות

äàîã÷ àìëéäãàúúì ï÷úúî åäéàã øúà ä 
ðååâë éåäîì àééøáç åøòúà àäå àìéòìã à

 äàìò àæøá åäéàã äîë ïãòã àúðâã éñåîð
)]ð"à [åâì ï÷úî åäéàã] åâì[ àæøã àøéîè åâ 

ìëî íéúñå æéðâ àúúìã( ]ð" åäéàå àà åâì ï÷úú
àìåëî íéúñå[ øá àðéò äéá àèìù àìå 

éåäîì àéé÷éãöã ïåäúîùð  

                                                           

 ).ב"צ כז ע"א על ספד"בהגר (ין מדורין נקראא"דסטהיכלות ' פי א
  ).א"ד(שיש בהן מציורי עולם העליון ועולם התחתון  ב
 .אריכות ביהל אור' עי ג
והם ). א"נ(י "גכ. ע העליון"היכלות כמו שיש בג' ע התחתון יש בו ז"דג. ע של מטה"היכלות אלו הם בג ד

א "ב איתא דהם היכלות דאו" ושם מא ע,ב דהמה היכלות דיצירה"לקמן מא ע' אמנם עי, היכלות דעשיה
ב איתא דהם היכלות "ולעיל כג סע, ן דבריאה"א איתא דהם ההיכלות דהזו"פקודי רמה ע' ובפ, דבריאה

ובציור עולמות ' ע פרק ד"ח שער דרושי אבי"ש בע"וכל אלו הם בסוד יושר ולא עגולים וכמ. דאצילות' דנוק
וכן הוא , ו"לש(הדרת מלך סימן קכט ' ועי. ב"י דף יט ע"מרי רשבובמא, ו"ב ופ"שער כסא הכבוד פ' ועי. ב"פ

, ע"אמנם יש בו עניינים הנוגעים לעולמות בי, שעיקר לימוד הנסתר הוא באצילות) ב"ב סב ע"ה ח"בדע
א נז "ה ח"דע(אם כי בעניין ההיכלות אשר ביצירה ועשיה מקצר מאד , והוא בהיכלות אשר כאן ובפקודי

  ).עג
 .ריהל או' עי ה
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  çì/á  
 משם ולהסתכל ולמטה למעלה חקוקים

 ואלה. שלמעלה ענוגתבו רבונם בסוד
 רבונם כבוד החליפו שלא צדיקים אותם
 חיל אשת" כתוב .אחרת יראה בשביל

 סוד האמונה להדבק בן אדם ,"ת בעלהעטר
 לימין יסטה ולא ,תמיד ממנו ולפחד ברבונו

 אדם בן ילך שלא בארנו והרי .ולשמאל
 .ם"זנוני ת"אש שנקראת אחרת יראה אחר
 נכריהמ זרה מאשה לשמרך" כתוב ולכן

  ". החליקה אמריה

 àæøá ïîúî àìëúñàìå àúúå àìéòì ïôéìâ
 àé÷éãö ïåðéà ïéìàå àìéòìã àâåðòáå ïåäéøîã
 àøçà àìçã ïéâá ïåäéøîã àø÷é åôìçà àìã

 áéúë)ã áé éìùî ( àæø äìòá úøèò ìéç úùà
 àìçãìå äéøîá ùð øá à÷áãúàì àúåðîéäîã
 àäå àìàîùå àðéîéì éèñé àìå øéãú äéðî

îé÷åààøçà àìçã øúá ùð øá êäé àìã àðà 
ùà éø÷àã"éðåðæ ú" áéúë êë ïéâáå í)ä æ íù (

ä÷éìçä äéøîà äéøëðî äøæ äùàî êøîùì:  
 ,עליון סוד של בדמות עומד זה היכל

 מן יוצאות הצדיקים נשמותר שאשכ בגלל
 הללו ההיכלות לתוך נכנסים ,הזה העולם

 יושבים )נכנסים( ושם ,שלמטה עדן שבגן
 שצריכה זמן אותו כל ואחד דאח כל

 יש והיכל היכל ובכל. שם לשבת הנשמה
דמויות ו ,שלמעלה )עליון(כדוגמא דמויות 

 מתלבשת ושם ,שלמטה )למטה(כדוגמא 
 ,הזה העולם שלכדוגמא  בלבושים הנשמה

 עד ,שצריכה זמן אותו כל שם ומתעדנת
 .ראויכ עליון למקום לעלות הזמן שמגיע
 רואה ,בו השהתלבש בגד אותו ומתוך

  .רבונם בכבוד להסתכל עליונותדמויות 

 ïéâá äàìò àæøã àð÷åéãá íéà÷ àã àìëéä
 ïéìàò àîìò éàäî é÷ôð àé÷éãöã ïéúîùð ãëã
 ïîúå àúúìã ïãòã àúðâá éã ïéìëéä ïéìà åâ

)ïéìàò (]ïéáúé[ àðîæ àåää ìë ãçå ãç ìë 
 àìëéä ìëáå ïîú áúéîì àúîùð àëéøèöàã

 àìëéäå]úéà[ð÷åéã  àðååâë ïé)äàìò (]àìéòìã[ 
 àðååâë ïéð÷åéãå)äàúú (]àúúìã[ ïîúå 

 àîìò éàäã àðååâë ïéùåáìá àúîùð úùáìúà
 ãò úëéøèöàã àðîæ àåää ìë ïîú úðãòúàå
 êéøèöàã äîë äàìò øúàì à÷ìñì àðîæ éèîã

àðàî àåää åâîåá úàîç äéá úùáìúàã 
äéøîã àø÷éá àìëúñàì ïéàìò ïéð÷åéãïå   

 עליונים מאורות יש הזה בהיכל
 שהתגירו הגרים אותם נשמות ,להסתכל
 בכבוד להסתכל שם ונכנסות שם עומדות
 של אחד בלבוש שם ומתלבשות ,העליון

 סובב ואותו היכל מ.ר שמאיר ולא מאיראו
 אחד פתח הוא ושם, וזהב טובה מאבן
 מסתכלים משם ,הגיהנם פתח כנגד שיורד

 שלא "נ. ישראל של( רשעים אותם בכל
 בברית נכנסו שלא )זרה עבודה ובדיע

 מלאכי אותםעל ידי רשו ווג ,הקדושה
 והם .שדולקת באש אותם שטורדים חבלה
 ושלש. רוישהתגי על ושמחים רואים
 עליון אור מתוך מוארים ביום פעמים

 עובדיה ומעליהם ,שם ומשתעשעים
 ,רוישהתגי הגרים ושאר הגר ואונקלוס
 להעלות כשזוכים למעלה וזכדוגמא 

  .שם להתעטר נשמתם

 àìëúñàì ïéàìò ïéøåäð úéà àìëéä éàäá
)å( ïîú ïéîéé÷ åøééâúàã ïéøåéâ ïåðéàã ïåäúîùð

 ïùáìúîå äàìò àø÷éá àìëúñàì ïîú ïéìàòå
 øéäð àìå øéäðã àøåäðã àãç àùåáìá ïîú
 ïîúå àáäãå àáè ïáàî àô÷î àìëéä àåääå
 íðäéâã àçúô ìá÷ì úéçðã àãç àçúô åäéà

úñî ïîúî éáééç ïåðéà ìëá ïìë)ìàøùéã (
]ïéîò øàùã [>ò éãáåòã"æ< úéøáá åìàò àìã 

 àùéã÷ àîéé÷>åëøúúàå <)åëøçúàå(â ïåðéàá 
 ïåðéàå ÷éìãã àøåðá ïåì éãøèã äìáç éëàìî
 àîåéá ïéðîæ úìúå åøééâúàã ìò ïàãçå ïàîç
 àìéòå ïîú ïòùòúùîå äàìò åøéäð åâî ïéøäð

ïåäðîã ]äéãáåò[åéâ ñåì÷ðàå  ïéøåéâ øàùå àø
 à÷ìñì ïàëæ ãë àìéòì àã àðååâë åøééâúàã

ïîú àøèòúàì ïåäúîùð:  

                                                           

  ).א"ד(ם "שלא יחליפו אמונתם הקדושה בשביל יראה אחרת של עכו א
  ).א"ד(אותו מלבוש  ב
 ).א"ד(ונתגרשו  ג
  ).א"ד(ולמעלה מהן  ד
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 מההיכל לפנים עומד זה היכל .שני היכל
 לתוך סמוך הוא הפתח( וזה ,הזה הראשון
 של )למערה סמוך היכל א"נ. המערה
 .מהראשון יותר מאיר הזה וההיכל ,האבות

. אותו מקיפותש יקרות אבנים כל יש כאן
 מכל כלול אחד אור יש הזה ההיכל בתוך

 .למטה מלמעלה מאיר והוא ,צבעיםה
 יסורים שסבלו אלו עומדים הזה בהיכל

 והיו ,להתקן כדי הזה בעולם וחלאים
 היו ולא ,יום כל לרבונם ומשבחים מודים

 לפנים. לעולמים תפלותיהם מבטלים
 הזה עומדים כל אלו שמקדשים מההיכל

 יהא אמן ועונים ,רבונם םֵש הכח בכל
 הם ואלה ,הכח בכל מברך רבא שמיה

 ואותו .הזה בהיכל ולפנים לפני עומדים
 מאותו .להם מאירצבעים ה כל שכולל אור

 אחרים מאורות ורואים עומדים האור
 ומעליהם ,בתוכם נאחזים ולא שנאחזים

יורד ו ביניהם ועומד נכנס שהוא משיח
 ונכנס הזה מההיכל נוסע הוא, עליהם
  .השלישי בהיכל

 éàäî åâì àîéé÷ àã àìëéä àðééðú àìëéä
 éàäå äàîã÷ àìëéä)]ð"à [ êéîñ åäéà àçúô

àúøòî åâì (]ð"àúøòîì êéîñ àìëéä à[ ïäáàã 
 ïéðáà ìë úéà àëä äàîã÷î øéäð àìëéä éàäå

éàäã åâá äéì ïô÷îã ïéøé÷éà åøéäð úéà àìëéä 
 àúúì àìéòî øéäð åäéàå ïéðååâ ìëî ìéìë ãç

é÷ àìëéä éàäá ïéòøîå ïéøåñé åìáñã ïåðéà ïéîé
 ïçáùîå ïãåî ååäå àð÷úúàì ïéâá àîìò éàäá
 åäééúåìö ïéìèáî ååä àìå àîåé ìë ïåäéøîì
 ïåðéà ìë ïéîéé÷ àìëéä éàäî åâì ïéîìòì
 åáéúàå ïåäéøîã àîù àìéç ìëá ïéùã÷îã

ïîàá ïéìàå àìéç ìëá êøáî àáø äéîù àäé 
 åâì ïéîéé÷ ïåðéà]éàä åâá) [á åâìéàä( àìëéä 

 ìéìëã àøåäð àåääå)á( ïåì øéäð ïéðååâ ìë
 ïéðøçà ïéøåäð ïàîçå ïéîéé÷ åøéäð àåääî
 ïåäðî àìéòå åäééåâá ïãçàúà àìå ïãçàúàã
 åäéà ïåì úéçðå åäééðéá íéà÷å ìàò åäéàã çéùî

 äàúéìú àìëéäá ìàòå àìëéä éàäî ìéèð  

 וכאבים חלאים בני אותם כל ושם
 רבן בית של נוקותתי אותם וכל ,קשים
 העצובים אותם וכל ,ימיהם השלימו שלא

 והיו )ושפכו( ,המקדש בית חרבן על
 באותו עומדים כולם .דמעות שופכים

 מההיכל ונוסע, אותם מנחם והוא ,היכל
   .הרביעי בהיכל ונכנס הזה

ïéáàëå ïéòøî éðá ïåðéà ìë ïîúåâìëå øéúé ã 
å ïéîåé åîéìùà àìã ïáø éáã é÷ãøã ïåðéà ìë

 àùã÷î éá áåøç ìò ïéáöòã ïåðéà)åãéùåàå (
]ïéãùåà ååäå[ àìëéä àåääá ïéîéé÷ ïåäìë ïéòîã 

 ìàòå àìëéä éàäî ìéèðå ïåì íçðî åäéàå
 äàòéáø àìëéäá  

 וכל ,וירושלים ציון אבלי אותם כל ושם
 עובדי העמים שאר ידי על שנהרגו אותם

  ,ובוכה שוהה והוא ,ם"עכו

ö éìáà ïåðéà ìë ïîúå ïåðéà ìëå íìùåøéå ïåé
åëòò ïéîò øàùã éìåè÷"éëáå éøù åäéàå í  

  èì/à  
 ,דוד זרע של נשיאים אותם כל ואז
 מתחיל. אותו ומנחמים בו אוחזיםכולם 

 ונאחז ,קול שיוצא עד ,ובוכה שניה פעם
 עד שם ושוהה למעלה ועולה קול באותו

 כמה עמו יורדים ,וכשיורד .חדש ראש
 ,היכלות אותם לכל מאירים וזיוים אורות

 ובני ההרוגים אותם לכל ואור ורפואה
 ואז. המשיח עם שסבלו ומכאובים חלאים

 כל ורשומים חקוקים ושם ,מעיל לובש

 åäìë ãåãã àòøæã ïéàéùð ïåðéà ìë ïéãëå
 äéì ïéîçðîå äéá ïãéçà ãò éëáå úåðééðú éøàù

 àìéòì ÷éìñå àì÷ àåääá ãçàúîå ÷éôð àì÷ã
 ïéúçð úéçð ãëå àçøé ùéø ãò ïîú éäúùàå
 ïéìëéä ïåðéà ìëì ïéøäðî ïéåéæå ïéøåäð äîë äéîò

 ïåðéà ìëì àøåäðå àúååñàå]å ïéìåè÷[ ïéòøî éðá
àøéôøåô ïéãëå çéùîã äéîò åìéáñã ïéáåàëîåä 

                                                           

 ).יהל אור(האי  א
  ).א"ד(ועונין אמן  ב
 ). א"ד(בני חולין ומכאובין  ג
 .אור שזה קודם לשורה הבאה@יש משמעות ביהל  ד
 ). א"ד(לבוש נכבד  ה
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 עובדי העמים שאר של הרוגים אותם
 מעיל ואות ועולה , מעילובאות ם"עכו

 של ןהעליומעיל ה תוך שם ונחקק ,למעלה
 שוללב עתיד הוא ברוך והקדוש ,המלך

 בגוים ידין" שכתוב ,עמים ולדון מעיל ותאו
 ,בא ומנחם אותםש עד ".יותוגו מלא

 ,להתעדן ועדונים מאורותויורדים עמו 
 אחד כל ,עמו ומרכבות מלאכים וכמה
 )מלבוש ואחד אחד כל וביד( במלבוש ואחד

 ,ההרוגים נשמות אותם כל בהם להתלבש
 עולה שהוא זמן אותו כל מתעדנים ושם
 תוך עומדים הזה ההיכלמ לפנים. ויורד
 ממונים גדולים עשרה אותם עליונה דרגה

 עולים וכולם .וחבריו עקיבא רבי )כמו(
 ומאירים שלמעלה אספקלריה תוך בעליה

 לא עין" כתוב עליהם ,עליון כבוד בזיו
  ".לו למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה

åëòò ïéîò øàùã éìåè÷ ïåðéà" àåääá í
àìéòì àøéôøåô àåää ÷éìñå àøéôøåôà 
á÷å àëìîã äàìò àøéôøåô åâ ïîú ÷÷çúàå" ä
éîò ïãéîìå àøéôøåô àåää àùáìàì ïéîæäá 

 áéúëã)å é÷ íéìäú ( éã ãò úåéåâ àìî íéåâá ïéãé
 ïéðåãòå ïéøåäð äéîò ïéúçðå ïåì íéçðå àúà

ïéëàìî äîëå àðãòúàì äéîò ïéëéúøå ] ãç ìë
ð àùåáìîá ãçå" ãçå ãç ìëã àãéáå à

àùåáìî) [àùåáì ãç ìëáå( ìë åäá àùáìúàì 
 àåää ìë ïéðãòúî ïîúå ïéìåè÷ã ïéúîùð ïåðéà
 éîéé÷ àìëéä éàäî åâì úéçðå ÷éìñ åäéàã àðîæ

 ïðîî ïéáøáø äøùò ïåðéà äàìò àâøã åâ)ïåâë (
 å÷éìñá é÷ìñ åäìëå éåøáçå àáé÷ò éáø åâ

 äàìéò àø÷é åéæá ïéøäðå àìéòìã äàéøì÷ôñà
 áéúë åäééìò)â ãñ äéòùé ( äúàø àì ïéò

éäìà"åì äëçîì äùòé êúìåæ íâ:  
 קיימים כל אותם בעלי החמישי בהיכל

 התנחמו מחטאיהם ששבו שלמה תשובה
 אותם וכל( ,בטהרה יצאה ונשמתם בהם
 רבונם שם שקדשו אלו וכל )תשובה בעלי

 הזה ההיכל ובשער .תמו עליהם וקבלו
 שהקדוש ,יהודה מלך מנשה עומד )פתח(

 לו וחתר שלמה בתשובה קבלו הוא ברוך
 עומדים זה מהיכל ולפנים .לקבלו חתירה

 שנשמתם החזק תשובה בעלי אותם כל
 .מעשיהם על שהתמרמרו בשעה יצאה
 .ויום יום בכל עליון דוןיבע מתעדנים ואלו

 יכלה באותו נכנס אור ביום פעמים ושלש
 וכל ,לו כראוי ואחד אחד כל בו שמתעדנים

 בין , חבירושל החופה של מאור נכוה אחד
 על עומד הזה ההיכל .למעלה בין למטה
 צדיקיםאפילו ו ,תחתונים היכלות אותם

 )ההוא( לתוך להכנס יכולים לא גמורים
 עליונה דרגה וזוהי .בו דוולעמ הזה ההיכל

 אשהי החסידים לדרגת פרט ,)בו( הכל על
  .הכל על עליונה דרגה

 ïåäéøàî ïåðéà ìë ïéîéé÷ äàùéîç àìëéäá
 åîçðúà ïåäéàèçî åáúã àúîéìù àúáåéúã

 åéëãá åäééúîùð ú÷ôðå åäá)]ð"à] [åéëøãë [ ìëå
àúáåéúã ïåäéøàî ïåðéà ( åùéã÷ã ïåðéà ìëå

 àòøúáå àúåî åäééìò åìéá÷å ïåäéøîã àîù
 éàäã]àìëéä[) àçúô (åäé êìî äùðî íéà÷ äã

á÷ äéì ìéá÷ã" äéì øúçå àúîéìù àúáåéúá ä
 ìë ïéîéé÷ àìëéä éàäî åâìå äéì àìá÷ì àøéúç
 ïåäúîùðã àôé÷ú àúáåéúã ïåäéøàî ïåðéà

÷ôðú ïéìàå ïåäéãáåò ìò åøîøîúàã àúòùá 
 úìúå àîåéå àîåé ìëá äàìò àðåãòá ïéðãòúî
 àìëéä àåääá ìàò åøéäð àîåéá ïéðîæ

 ãçå ãç ìë äéá ïéðãòúîã ìëå äéì éæç à÷ãë
äðî äåëð ãçåøàã àúúì ïéá äéøáçã äôåçã 

 ïåðéà ìò àîéé÷ àìëéä éàä àìéòì ïéá]ïåðéà [
>éìëéä< ïéìëé àì ïéøåîâ íé÷éãö åìéôàå éàúú 

 åâá äàìòàì)àåää (]éàä[ äéá í÷éîìå àìëéä 
 àìë ìò äàìò àâøã åäéà éàäå)äéá (]øá[ àâøã 

àìë ìò äàìò àâøã åäéàã éãéñçã:  

                                                                                                                                                                                     

ן "די שהוא ההיכלות דזופקו' מהיכלות דיצירה אמנם בפ' א שהוא בהיכל ד"כ לקמן מא ע"וכן אמרו ג א
והנה שם אמרו ענין זה ) ב"י דף יט ע"ו ובמאמרי רשב"ב ופ"ח שער כסא הכבוד פ"ש בע"וכמ(דבריאה 
 ).ו"לש(ב "רמט ע' ש עוד בהיכל ג"ב וע"ש רמו ע"ע' בהיכל ב

 .ע מקורו"בדפוס וילנא איתא עמין וצ ב
 .שכל הלבושים שבהיכל זו המה בבחינת חשמלים, ג"א סב ע"ה ח"בהדע' ועי. אריכות ביהל אור' עי ג
 .ע מקורו"בדפוס וינלא איאת בנהירו וצ ד
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 היכל הוא זה היכל .ששי היכל
 וזהו ,הכל על עליון הוא זה היכל ,החסידים

 מי אין הימין היכל .הכל על שעומד היכל
 קדושים חסידים אותם אלא בו דושיעמ

 באהבה רבונם את שאוהבים אותם וכל
 אלו כל עומדים הזה ההיכל ולפתח .רבה
 ואלה .יום בכל רבונם של יחוד חדיםישמי

 לעלות ועתידים זהה בהיכל נכנסים
 ימין ,אברהם הזה הפתח ומעל. בראשונה

 יצחק עומד אחר ולפתח .הוא ברוך הקדוש
 שלם קרבן והיה המזבח גבי על שנעקד

 אחר ולפתח .הוא ברוך הקדוש לפני
 עשר ושנים ,השלם יעקב עומד לבפנים
. ראשיהם על ושכינה ,סביבו שבטים

 שלשת מתעוררים ,בצרה וכשישראל
 להגן השכינה את רריםומעו ,האבות
לה ומתעטרת למעלה עו היא ואז ,עליהם

  .נה על ישראליומג

 éãéñçã àìëéä àã àìëéä äàúéúù àìëéä
 àåä éàäå àìë ìò äàìò àìëéä àã àìëéä
 ïàî úéì àðéîéã àìëéä àìë ìò àîéé÷ã àìëéä
 ïåðéà ìëå ïéùéã÷ íéãéñç ïåðéà àìà äéá íé÷éã

ôìå éâñ åîéçøá ïåäéøîì éîçøîã éàäã àçú
 ïåäéøîã àãåçé éãçéîã ïåðéà ìë àîéé÷ àìëéä

 ïéìàå àîåé ìëá]ïéìàò[àìëéä éàäá ) ïéìàò( 
 àçúô éàäî àìéòå àúéîã÷á à÷ìñì ïéðéîæå

á÷ã àðéîé íäøáà" àîéé÷ àøçà àçúôìå ä
 àðáø÷ äåäå àçáãî éáâ ìò ã÷òúàã ÷çöé

á÷ã äéî÷ íéìù" àîéé÷ åâì àøçà àçúôìå ä
éøúå àîéìù á÷òé àúðéëùå äéðøçñ ïéèáù øñ

 å÷òá ìàøùé ãëå åäééùéø ìòàøòúå ïäáà úìú 
 éäéà ïéãëå åäééìò àðâàì àúðéëùì äì éøòúîå

ìàøùéã åäééìò àðâàå àìéòì àøèòúàå à÷ìñ:  

 גם כך ,עדן בגן למטה היכלות שיש וכמו
 סוד שהם קניםומת היכלות יש למעלה

כולם  הללו ההיכלות )אותם( וכל .האמונה
 שהוא ,אחד בהיכל ומתעטרים שריםמתק
 מכלנסתם ו גנוז זה והיכל .השביעי היכל
 עומד הזה ההיכל באמצע .ההיכלות שאר
  אחד עמוד

 äîëå]ã[ éëä ïãòã àúðâá àúúì ïéìëéä úéà
 àæø ïåðéàã ïð÷úî ïéìëéä úéà àìéòì éîð

 ìëå àúåðîéäîã)ïåðéà (]éðä[éìëéä  åäìë ï
àìëéä ãçá ïøèòúîå ïøù÷úî äéàã àìëéä å

 ìëî íéúñå æéðâ åäéà àìëéä éàäå äàòéáù
 ãç íéà÷ àìëéä éàäã àúéòöîàá ïéìëéä øàù

àãåîò  
  èì/á  

 ,םואד ,לבן , ירוק,רביםצבעים ב שהוא
 לתוך עולות הן ,עולות וכשנשמות .שחור
 בו עולה הזה ןולגו שראוי מי .הזה ההיכל

 ואחד אחד כל ,ומי שראוי לגוון זה עולה בו
  . לו כראוי

ïéàéâñ ïéðååâá åäéàãà íëåà ÷îåñ øååç ÷åøé 
 àìëéä éàä åâ ïéìàò ïåðéà ïé÷ìñ ïéúîùð ãëå
 éæçúàã ïàîå äéá ÷éìñ ïååâ éàäì éæçúàã ïàî

äéì éæç à÷ãë ãçå ãç ìë äéá ÷éìñ ïååâ éàäì:  

 כפי למדור הם הללו ההיכלות וששת
 הכל ושש .למדור אינו והשביעי ,שאמרנו

 שש ,שית ברא כתוב זה ועל ,שש של בסוד
 והכל ,למטה דרגות ושש ,למעלה דרגות

  .אחד סוד

 ïøîàãë àøåãîì ïåðéà ïéìëéä úéù ïéìàå
 àæøá àìë úéùå àøåãîì åäéà åàì äàòéáùå

]úùã) [úéùã( áéúë àã ìòå >úéù àøá <
)úéùàøá( àúúì ïéâøã úéù àìéòì ïéâøã úéù 

àãç àæø àìëå:  
 שני ,ראמ יהודה רבי בראשית ,בא וראה

 עליון זה ,שני ובית ראשון בית ,היו בתים
 וזה עליון זה ,הם ן"ההי שני .תחתון וזה

 פותח העליון 'ב .אחד וכולם ,תחתון
 .בזה זה שכולל ,הוא שכך , לכל עברשערים
 בחשבון להכנס ראשית הוא אז ,ראשית

 בראשית ,אלעזר רבי אמר יצחק רבי. הבנין

 ïéúá ïéøú øîà äãåäé éáø úéùàøá éæç àú
 äàúú àãå äàìò àã éðù úéáå ïåùàø úéá ååä

éää ïéøú" åäìëå äàúú àãå äàìò àã ïåðéà ï
á ãç 'ã àøèñ ìëì ïéòøú àçúô äàìò àåä éëä

 úéùàø àåä ïéãë úéùàø àãá àã ìéìëã
 àðáùåçá àìòàì]àðéðáã) [àðéðáì( ÷çöé éáø 

                                                           

  ).א"ד(רגלי הכסא ' ראות רבות ורומז אל דמ א
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 שכל )הדמות של( הדמות כללות זה
 הוא" הכתוב סוד זהו ,בו כלולותדמויות ה

 בו שנראים מראה ,"'ה כבוד דמות מראה
  . שית ברא בראשית וזהו ,אחרים ששה

ìë àã úéùàøá øæòìà éáø øîà àì)àð÷åéã( 
]àð÷åéãã[ àæø àã äéá ïìéìë ïéð÷åéã ìëã 

 áéúëã)çë à ìà÷æçé ( ãåáë úåîã äàøî àåä
åäé"ä) çë à ìà÷æçé( úéù äéá ïåæçúàã åæéç 

á àåä àãå ïéðøçà úéùàø]àøáúéù [> àøá
úéù<:  

 ששה הזה במראה כשנכנסים ,בא וראה
 לגלותם עצמה ת אתמתקנ היאצבעים 

 תאמר ואם .העולם מנותוא בהם לוולפע
 ,זו מדרגה היא העולם של הזו מנותושהא
 הוא הששה של שבח ,שית ברא כתוב

  .בזה מנותוא שעושים

ïéðååâ úéù åæéç éàäá ïéìàò ãë éæç àúà àéä 
ðé÷úà åäá ìòôîìå ïåì äàæçàì äîøâ ú

 àúåðîåà éàäã àîéú éàå àîìòã àúåðîåà
ãàøá áéúë àåä àã àâøãî àîìòúéùá àçáù 

éàäá àúåðîåà éãáòã åäéà úéùã:  
 עת בארץ נראו הנצנים" ,פתח יוסי רבי
 ".בארצנו נשמע התור וקול הגיע הזמיר

 שש של סוד זהו )"בארץ נראו( הנצנים"
 שש הם ואלו .ביעיתש והיא עליה( דרגות
 ודרגת יצחק דרגת ,אברהם דרגת ,דרגות
 נראות כולן ,ף"ויוס ז"עווב ן"ויכי ,יעקב
 זוהי "בארץ" ".בארץ נראו" שכתוב ,בארץ

 "בארץ נראו" ).ישראל ארץב קדוש עיר
 .הזו בדרגה תראולה  דמויותשאותן משום

 ,וחוזר משבח אז שהרי ,"הגיע הזמיר עת"
 ,"םויד ולא כבוד ךיזמר למען" שנאמר כמו
 שכתוב ,ששנינו כמו .מזמור נקרא ולכן

 .בראש שכינה עליו ששרתה ,"לדוד מזמור"
 ,אמר חייא רבי ".הגיע הזמיר עת" וזהו

 ,אמר אבא רבי. לשבח זמן הגיע אז שהרי
 ,יםמנסת דבריו וכל נסתם העליון עולם
 יום של כל עליון בסוד שעומד משום

 וכשברא ).מיםם של כל הָרהָר(הימים 
 ובגלל .האלו הששה את הוציא ,והוציא
 אמר ,יםומסת שכל דבריו , נסתםשהוא

 ולא ,עליונים ימים ששה ברא בראשית
 עולם שהוא משום ,אותם ברא מי אמר
 )להם( ואמר גלה כך ואחר.  נסתםעליון

 ,אותו ברא מי ואמר ,התחתון המעשה
 .התגלותל שעומד עולם שהוא משום

çúô éñåé éáøâ) áé á øéù ( åàøð íéðöðä
 åðöøàá òîùð øåúä ìå÷å òéâä øéîæä úò õøàá

 íéðöðä)õøàá åàøð (ïéâøã úéùã àæø àåä àãã 
)]ð"à [ úéù ïåðéà ïéìàå äàòéáù éäéàå äìò

ïéâøã àâøãå ÷çöéã àâøãå íäøáàã àâøã 
éëéå á÷òéã"òåáå ï"ñåéå æ" åäìë ó)å( åæçúà

 àéä àã õøàá õøàá åàøð áéúëã àòøàá
 àùéã÷ àúø÷)õøàã] (õøàá[ìàøùé  ( åàøð

 éàäá äàæçúàì ïéð÷åéã ïåðéàã ïéâá õøàá
 øãäîå çáùî ïéãë àäã òéâä øéîæä úò àâøã

 øîà úàã äîë)áé ì íéìäú ( êøîæé ïòîì ãåáë
 ïðéðúã äîë øåîæî éø÷à êë ïéâáå íåãé àìå

ãåãì øåîæî áéúëãäøàùã >ú< àúðéëù äéìò 
 øîà àééç éáø òéâä øéîæä úò àåä àãå àùéøá
 øîà àáà éáø àçáùì àðîæ àèî ïéãë àäã
 ïéâá ïéîéúñ éåìî ìëå íéúñ äàìò àîìò

 äàìò àæøá àîéé÷ã>ïéîåé ìëã àîåé<) >ð"à <
ïéîåø ìëã àîåø (ãëå ïéìà ÷éôà ÷éôàå àøá 

 øîà ïéîéúñ éåìî ìëã íéúñ åäéàã ïéâáå úéù
 àìå ïéàìò ïéîåé úéù àøá úéùàøá]øîà [

)øîúà( äàìò àîìò åäéàã ïéâá ïåäì àøá ïàî 

                                                           

. 'בהאי חיזו היא מ' פי). א"ד(ש בפרדס בשער הגוונין "ששה מראות והם בחינות השש קצוות כמ א
 ).א"נ(ב "הרש
 .ע מקורו"ס וילנא איתא ברא שית וצבדפו ב
א מרמז לאברהם "הא דדריש הנצנים על האבות נרמז באתוון דהנצנים ה). א"ד(א "א ונז ע"לעיל א ע ג

' רומז ליוסף הצדיק נ'  שערי בינה דמינה מתערין דינין ויצחק עיקרו דין צ'היא נ' באברהם נ' דאתוסף בו ה
רומז ' מ. ד רומז ליכין הוא נצח"יו. ת יעקב שהוא חמישי ממטה למעלה וכל אחד כלול מעשר"רומז לת

 ).א"נ(שכלולה מכולם כנודע ' א ונתת מהודך עליו וכלהו נראו בארץ היינו מ"להוד הוא משה כד
 )הערת הזוהר (ב"גליון הרש ד
ז "ס פסחים קי"אמנם בש(מ "ל קודם שהתחיל לומר לאפוקי לדוד מזמור שרתה אחר שהתחיל א"ר ה

 ).א"נ(ן "מאי). 'להלן בגליון בדף סז א' ועי. ש"אמרו איפכא ע
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 ואת השמים את אלהים ברא" ,ואמר
 )סתום בדרך( וםסת ברא כתוב ולא ,"הארץ
 .גלוי עולם שהוא משום ,השמים את ברא

 שם ,ודאי אלהים ,"אלהים ברא" ואמר
 .עליון שהואנסתם ב הראשון ,בהתגלות
 מעשה תמיד להיות ,בהתגלות התחתון
 של וסוד ,ונגלה נסתר הוא ברוך הקדוש

 את" .ונגלה נסתם ,הוא כך הקדוש השם
 .למטה תחתונים שמים לרבות "השמים

 ולרבות ,שלמטה ארץ להכליל "הארץ ואת"
  .שלמעלהכדוגמא  מעשיה כל) לה(

 øîàå éìâ øúáìå àîéúñ)ïì( äàúú àúãéáò 
 àîéé÷ã àîìò åäéàã ïéâá äéì àøá ïàî øîàå

éäìà àøá øîàå àééìâúàá" úàå íéîùä úà í
 áéúë àìå õøàä)íéúñ àøá( ]íéúñ çøàá[ 

 àéìâúàá àîìò åäéàã ïéâá íéîùä úà àøá
éäìà àøá øîàå"éäìà í" àîù éàãå í

 äàúú äàìò åäéàã àîéúñá äàîã÷ àéìâúàá
 êéøá àùãå÷ã àãáåò øéãú éåäîì àéìâúàá
 àåä éëä àùéã÷ àîùã àæøå àéìâå íéúñ àåä
 éàúú íéîù äàâñàì íéîùä úà àéìâå íéúñ
 àúúìã õøà àììëàì õøàä úàå àúúì

 äàâñàìå)äìàäãåáòìå  (]àäãáåò ìë[ àðååâë 
àìéòìã:  

 .שאמרנו כמו ,"ובהו תהו היתה והארץ"
 אור לה שאין העליונה ארץ זו "והארץ"

 היתה כבר בהתחלה "היתה" ,עצמה משל
 "היתה" ," וחושךובהו תהו"עכשיו ו ,כראוי
 ,עצמה את הקטינה כך אחר .דוקא
 וחושך ובהו תהו" .אורה את ינהוהקט

 שנתקנו העולם יסודות ארבעה ,"ורוח...
 ,שאמרנו כפי "הארץ ואת" ,אחר דבר. בה

 בכמה נעשתה שהיא שלמטה ארץ לרבות
 .שלמעלהכדוגמא  הכל ,)אורות( מדורים

 וחושך ובהו תהו היתה והארץ" וזהו
 ,ארץ :הארץ מדורי אותם אלו ,"ורוח...

 וגדול ,תבל ,ארקא ,ציה ,נשיה ,גיא ,אדמה
  והוא" שכתוב ,תבל שבכלם

 åäáå åäú äúéä õøàäå)á à úéùàøá (
 ïøîà÷ãë>õøàäå< äì úéìã äàìò õøà àã 

 à÷ãë úåä øáë àúéîã÷á äúéä äîøâî àøåäð
 à÷ééã äúéä êùçå åäåáå åäú àúùäå úåàé

]å[ åäú àøåäð úøéòæàå äîøâ úøéòæà øúáì
ã àîìò éãåñé òáøà çåøå êùçå åäáå åììëúùà

 äàâñàì ïøîà÷ãë õøàä úàå øçà øáã äá
 äîëá úãéáòúà åäéàã àúúìã àòøà

>ïéøåãî<) >ð"à <ïéøåäð ( àãå äàìò àðååâë àìë
êùçå åäáå åäú äúéä õøàäå àåäà ïéìà çåøå 

àòøà éøåãî ïåðéàáäéö äéùð àéâ äîãà õøà â 
 áéúëã ìáú íìåëáù ìåãâå ìáú à÷øà) íéìäú

è è (àåäå  
  î/à  

 מהי ,יוסי רבי אמר". בצדק תבל פטיש
 כמו ,הגיהנם מקום זהו ,לו אמר .ציה

 כתוב זה וסוד ,"וצלמות ציה" שנאמר
 זה ".תהום פני עלוחושך " )במלת( )שכתוב(

 של המקום ,"ציה" זהו .הגיהנם מקום סוד
 מחשיך שהוא ,שאמרנו כפי ,המות מלאך

 חושך של מקום וזהו .הבריות פני את
 בה נראה שלא ה"נשי הז "תהו. "עליון

 זה ועל ,מהכל שנשכח עד כלל מראה
 שלא מקום ,ארקא זו "ובהו" .נשיה נקראת

àåä ïàî éñåé éáø øîà ÷ãöá ìáú èåôùé 
à äéö"ìã øîà úàã äîë íðäéâã øúà àåä àã 

 àæøå úåîìöå äéö)úìîá áéúë àã( ]áéúëã[ 
 íåäú éðô ìò êùçå)á à úéùàøá ( øúà àæø àã

 úåîä êàìîã øúà äéö àåä àã íðäéâã
 àãå àúééøáã åäééôðà êéùçî åäéàã ïøîà÷ãë

äú äàìò êùçã øúà àåä"éùð àã å" àìã ä
ðúàã ãò ììë åæéç äá àééæçúà ìòå àìëî éù

 àìã øúà à÷øà àã åäáå äéùð éø÷úà àã

                                                           

 ).ג"ז קיא ע"א על תיקו"בבהגר(חשך שורש הגבורה  א
ב במה שחסר משם ”ב לעיל לז ע"אוהסדר האמיתי ארץ אדמה ארקא גיא נשיה ציה תבל והם סדר  ב

  .ו"ד מט"י פ"ס' עי). א"ד) (ב"הרש. 'והוא בסימן ט(
  ).ג"ז קיא ע"א בתיקו"בהגר(חשך שורש הגבורה  ג
 ).א"נ(מ "א. גיהנם' ה עם האותיות בגי"רמז צי ד
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 ורוח" .גיא זה ,אמר חייא רבי .נשכח
 מרוח זוןישנ תבל כנגד זה ,"מרחפת אלהים
 יש וז כדוגמא. כאחד הוא והכל ,אלהים
 למעלה הם מדורים שבעה ,העליונה לארץ
 מלאכים המדורים ובכל ,דרגה על דרגה

 והכל .למטה גם כך .אלה על אלה עליונים
 שבעה .אחד הכל להיות בזה זה אחוז

 העליונה ארץה וזו ,למעלה הם מדורים
 לםוובכ ,בה עומדים וכולם ,אותם אוחזת
 ,הוא ברוך להקדוש תותשבח נמצאת
 זה נפרדים ומקומות ,מזו זו נפרדות דרגות

  .מזה

éùðúààéäìà çåøå àéâ àã øîà àééç éáø " í
 úôçøî]àã[éäìà çåøî ïæúàã ìáú ìá÷ì " í

 äàìò õøàì úéà àã àðååâë àåä ãçë àìëå
 àâøã ìò àâøã àìéòì ïåðéà ïéøåãî äòáù

ïéìà ìò ïéìà éàìò éëàìî ïéøåãî åäìëáåá éëä 
à àìëå àúúì éîð ãç àìë éåäîì àãá àã ãéç

 äàìò õøà àäå àìéòì ïåðéà ïéøåãî äòáù
 àîéé÷ ïåäìëáå äá ïéîéé÷ åäìëå ïåì úãéçà

á÷ã àúçáùåú" àã ïî àã ïùéøô ïéâøã ä
àã ïî àã ïùéøô ïéøúàå:  

 בית מקום הוא למטה ראשון מדור
 למדורי קןומת והוא ,מאיר שלא חשוך

 חזקות עושי דין ורוחות סערהו רוחות
 ולא חושך ולא אור בו ואין ,נראים שלא
 ,כלל ידיעה בו יודעים לא ושם ,כלל דמות
 ועל). עורה( הכסא כלל תוך צורה בו שאין
 ושמו אחד מלאך נהוממ מקום אותו

 ,מעופפים ממונים שבעים ועמו .ל"טהריא
 ולא ,)שעליהם( הניצוצין מזיקי חיםוונמ

 וכשבא .נמצאים ולא נראים ולא עומדים
 .עומדים ולא מתחדשים כולם ,קרוהב

 ולא בדיםוא ,מקום) זה( לאותו כשמגיעים
 התהום של אחד בנקב ונכנסים ,נמצאים

 מאותן נמחים ,הלילה כשנחשך ,נראים ולא
  .הבקר שמגיע עד ניצוצין

äàîã÷ àøåãîâ êåùç éá øúà àåä àúúì 
 éøéèñ÷å éçåø éøåãîì ï÷úúî àåäå øéäð àìã

éìåòìòåãéæçúà àìã ïéôé÷ú  äéá úéà àìå ïé
 àì ïîúå ììë àð÷åéã àìå àëåùç àìå àøåäð
 ììë åâ äøåö äéá åàìã ììë àòéãé äéá ïéòãé

]àééñøåë[) àèøåñ ( ãç àðîî øúà àåää ìòå
 ïðîî ïéòáù äéîòå äéîù ìàéøäè àëàìî

 ïéôôåòî]ïåçîúàå ïéáéáù é÷éæîä[)  ïåîçúàå
 ïéáéáù é÷éæáîåäééìòã ( ïåæçúà àìå ïéîéé÷ àìå

ååäìë àøôö éúà ãëå éçëúùî àìå ïùãçúî 
 éáâì ïàèî ãë éîéé÷ àìå]àåää[) éàäã ( øúà

 àá÷åð ãçá ïéìàòå ïéçëúùî àìå ïéãáà
 àéìéì ùéîøúà ãë ïåæçúà àìå àîåäúã

]ïåçîúà[ )úàçîïå( éèîã ãò ïéáéáù ïåðéàî 
àøôö:  

 ,יותר שמאיר מקום הוא השני מדור
 אותו כמו חשוך לא אבל ,חשוך והוא

 מלאכים של למדורים קןומת והוא .ראשון
 האדם בני מעשי על ניםושממ עליונים
 רעה דרך באותה )להסטותם( להסיטם

 מן יותר נראה מקום ואותו .הולכים שהם
 )רבהוק( בַרְק יש הללו ולמלאכים .הראשון

 åäéàå øéúé øéäðã øúà àåä àðééðú àøåãî
 àåäå äàîã÷ àåääë êåùç àì ìáà êåùç

 ïéëàìî éøåãîì ï÷úúî]ïéàìò[ò ïðîî éã  ì
 àùð éðáã ïåäéãáåò)å(éèñîì çøà àåääá ïåäì 

 ïî øéúé éæçúà øúà àåääå ïéìæà ïåðéàã àùéá
ïéëàìî ïéìàå äàîã÷æ ïåäì úéà ]àáø÷[ 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(מקום שאין השכחה שולט שם  א
 .י"שער מאמרי רשב' עי ב
' נק' מדורין ובברי' נק' אשר בעולם היצירה כי ביצי' כלי הקלימדורין אלו הם הי' הרב דז' ח כ"בע ג

ב ובהגיהנם דעשיה "שער כסא הכבוד פ). א"נ(י "גכ' הרב שהם בנוגה דיצי' ש ואלו המדורין כ"ע' היכלין כו
ב וכן הם נזכרים "א וע"ח רות בארוכה דף סב ע"ב ובזו"ב ותרומה קנ ע"ב ויחי רלז ע"נח סב ע' פר' עי

ואילו באצילות הם בגדר שרשרים , ע הם דינים ועונשים ממש"אשר בבי' כל הקלי). ו"לש (במדרש כונן
  ).ב"ב נב ע"ה ח"דע(בלבד 

  ).א"ד(לשון סופה וסערה והם משוטטים בעולם ואינם נראים לבני אדם  ד
נימוחים מניצוצי ומזיקי ' פי). א"ד(מזיקי השלהבת שעליהם והם אינם נראים ביום רק בלילה  ה

 ).א"נ(ו "ב משם הרח"הרש. בתהשלה
 ).הערת הזוהר(א "יט ע ו
  ).א"נ(ו "ב משם הרח"הרש. נלחמים עם בני אדם' ל ופי"כצ ז
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 מריח )ונהנים( זוניםיונ ,אדם בני עם
 ולהאיר בתועלת לעלות שלמטה שםווב

 ששמו אחד נהוממ ועליהם. יותר
אבל  ,בשירה פותחים ואלה .ל"קדומיא
 עד נראים ולא ,להם והולכים נשקטים
 ,שירה ואומרים פותחים למטה שישראל

 מאירים ונראים במקומם עומדים ואז
 .שהוקד מקדשים ביום פעמים שלש .יותר

 טסים כולם ,בתורה עוסקים וכשישראל
 ברוך והקדוש ,למעלה עדות )הם( ומעידים

  .עליהם חםמר הוא

)àáøå÷ ( éðá íò àùð]ïðæúîå[) ïðäúîå(  àçéøî
 àøäðàìå àúìòåúá à÷ìñì àúúìã àîñåáå
 ïéìàå äéîù ìàéîåã÷ àðîî ãç åäééìòå øéúé
 ïåæçúà àìå ïåì ïéìæàå éëëúùîå àúøéù ïéçúô
 ïéãë àúøéù éøîàå éçúô àúúì ìàøùéã ãò
 ïéðîæ úìú øéúé ïéøéäð ïæçúàå åäééúëåãá ïîéé÷

 ìàøùé ãëå àúùåã÷ éùã÷î àîåéá é÷ñò
ïéñàè ïåäìë àúééøåàáà éãäñå )ïåðéà ( àúåãäñ

á÷å àìéòì"åäééìò ñééç ä:  

 ניצוצות של מקום הוא שלישי מדור
 דינור נהר של השפעה ושם ,עשן ותמרות
 לנפשות המוקד בית שהוא ,ויוצא ששופע

 ראשי על אש יורדת שמשם ,הרשעים
 שטורדים חבלה מלאכי ושם ,הרשעים

 ישראל על הרע לשון נמצאת ושם. אותם
 לזמן פרט ,אותם טילהס לפעמים

 נהווממ ,אותו לדחות רפואה שלוקחים
 מצד כולם ,השמאל מצד עליהם אחד

 פני עלוחושך " שנאמר כמו ,החושך
  .שם נמצא הרשע ל"וסמא ,"תהום

äàúéìú àøåãîá ïéáéáùã øúà àåä 
ïéøåè÷åâ ÷éôðå ãéâðã øåðéã øäðã åãéâð ïîúå 

ùôðã àã÷åî éá åäéàã ïîúîã àééòéùøã åäéé
 éëàìî ïîúå àééòéùøã åäééùéø ìò àùà úéçð
 àééøåèìã çëúùà ïîúå åäì éãøèã äìáç
 øá ïåì äàèñàìå ïéðîæì ìàøùéã åäééìò

àðîæáã àðîî ãçå äéì àééçãì àúååñà éáñðã 
 êùçã àøèñî åäìë àìàîùã àøèñî åäééìò

àîñå íåäú éðô ìò êùçå øîà úàã äîë" ì
ú çëúùà àáééçïî:  

 ושם ,שמאיר מקום הוא רביעי מדור
 ,ימין שבצד עליונים למלאכים אור הוא

 הולכים ולא ,ימיםיומס בשירה ופותחים
  ראשונים כאלו לעבור

øéäðã øúà àåä äàòéáø àøåãîä àåä ïîúå 
 éçúôå àðéîé øèñá éã éàìò éëàìîì åøéäð

éàîã÷ éðäë àøáòàì ïéìæà àìå éîééñå àúøéù  

  î/á  
 מתערבביםו ונשרפים בשירה שפותחים

 .דםוכמק ומתחדשים ושבים ,דולקת באש
 ,מתבטלים ולא במקומם עומדים ואלה
 משתנים שלא רחמים מלאכי ואלה

 מלאכיו שהוע" כתוב ועליהם. לעולמים
 בעולם שליחותם עושים ואלה ."' וגורוחות

 בצד או מראהב פרט ,אדם לבני נראים ולא
 הנוממ אחד ומלאך .הרב בינהב אחר

 פותחים ובו .ל"פדא ששמו ,עליהם
 ,לרבונם ששבים לאותם הרחמים מפתחות
 תפלותיהם להעביר שערים ופותחים

  .ובקשותיהם

 øåðá ïøáòúîå ïã÷åúîå àúøéù ïéçúôã
 ïéîéé÷ éðäå ïéîã÷ìîë ïéùãçúîå ïéáúå ÷éìã
 éîçøã éëàìî éðäå ïøáòúî àìå åäééúëåãá

 áéúë åäééìòå ïéîìòì ïééðùî àìã)éìäúã ã÷ í (
åâå úåçåø åéëàìî äùåò ' ïéãáò ïéìàå

 øá àùð éðáì ïåæçúà àìå àîìòá åäééúåçéìù
àøçà àøèñá åà àååæçáå ãçå éâñ åðúìëñá 

 ïéçéúô äéáå äéîù ìàãô åäééìò àðîî àëàìî
 ïåäéøàîã äéáâì ïéáééúã ïåðéàì éîçøã ïçúôî

ïåäúåòáå ïåäúåìö àøáòàì ïéòøú ïéçúôå:  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(מעופפים  א
 .'וד' א מחליף מדורא ג"הגהות הגר ב
של שלהבת ותמרות עשן ושם אש אוכלת נמשכת והולכת כאומרו ותמן נגידו דנהר דינור ונופל על  ג

 ).א"ד(ראש רשעים בגיהנם 
 ). א"ד(ו תשובה שלוקחים להם רפואה והיינ ד
 ).א"הגהות הגר(דשביבין  ה
 ).הערת הזוהר(א ”לד ע ו
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 באור שמאיר מדור הוא חמישי מדור
 מהם ,מלאכים בו ויש ,הקודמים מכל יותר
 נמצאים הם לפעמים ,מים ומהם אש

 בצד אלה ,בדין נמצאים ולפעמים ברחמים
 מאירים אלה לפעמים .זה בצד ואלה זה

 לזמר ממונים ואלה ,חשוכים ואלה
 כשעולה ואלה הלילה בחצות אלה ,לרבונם

 ששמו עליהם נהוממאחד ו .האור
] בחצות[ הלילה כשנחלק .ל"קדשיא

 בא הוא ברוך והקדוש צפון רוח ומתעורר
 רוח אז ,עדן בגן הצדיקים עם להשתעשע

 הממונים לאותם ומגיעה מקישה צפון
 מזמרים וכולם ,לזמר הלילה בחצות

 קרוהב וכשמגיע .בשירה ופותחים
 כל אז ,באור קרוהב רותשח ומתחברת

 הרקיע כוכבי וכל ,שירה אומרים האחרים
 יעיםימס )שלמטה( המלאכים שאר וכל

 קרוב כביוכ יחד ברן" שכתוב כמו ,להם
 שישראל עד ,"אלהים בני כל ויריעו
  .אחריהם ותשבחות שירה יםנושא

äàùéîç àøåãîà åøéäðá øéäðã àøåãî àåä 
 ïåäðî ïéëàìî äéá úéàå éàîã÷ åäìëî øéúé
 éîçøá åçëúùà ïéðîæì àéî ïåäðîå àùà

 àðéãá åçëúùà ïéðîæìå ïéìàå àã àøèñá ïéìà
 ïéìà ïéëùçå ïéìà ïéøäð ïéðîæì àã àøèñá
 úåâìôá ïéìà ïåäéøàîì àøîæì ïðîî ïéìàå
 åäééìò àðîî ãçå àøåäð ÷éìñ ãë ïéìàå àéìéì
 çåø øòúàå àéìéì âìôúà ãë äéîù ìàéùã÷

á÷å ïåôö"éúà äá àéé÷éãö íò àòùòúùàì 
 ïåðéàì àèîå ùé÷à ïåôö çåø ïéãë ïãòã àúðâá

îã ïéøîæî åäìëå àøîæì àéìéì úåâìôá ïðî
 øáçúîå àøôö éúà ãëå àúøéù ïéçúôå

àøôöã àúåøã÷âàøåäðá ã ïéðøçà åäìë ïéãë 
 øàù ìëå àòé÷ø éáëë ìëå àúøéù ïéøîà

 ïéëàìî)àúúìã ( áéúëã äîë ïåì ïéòééñî) áåéà
æ çì (éäìà éðá ìë åòéøéå ø÷á éáëë ãçé ïøá" í

áùåúå àúøéù éìèð ìàøùéã ãò àúç
åäééøúáà:  

 קרוב עליון מדור הוא ששי מדור
 ונחלים ונהרות אניות ווב ,השמים למלכות

 הם דגים וכמה ,הים מן שנחלקים
 .העולם צדדי לארבעת שמרחשים
 אחד נהווממ , ממוניםשרים ומעליהם

 כל על נהוממ והוא ,ל"אוריא ושמו עליהם
 בשעות נוסעים לםווכ. התחתונים אלה

 ,זה ולצד זה לצד אניות כשנוסעות ,ורגעים
 ,מזרח )דרום( לצד אניות כשנוסעות

 הוא צד לאותו עליהם שעומד נהוהממ
 אניות וכשנוסעות .מימין שבא ל"מיכא
 לאותו עליהן שעומד נהוהממ ,צפון לצד
 .השמאל מצד שבא גבריאל אהו צד

 הרי ,דרום )מזרח( לצד אניות וכשנוסעות
 צד לאותו עליהם שעומד נהוהממ הוא שם
 .לימין והוא ,שמו )ל"אוריא( ל"רפא

 áéø÷ äàìò àøåãî àåä äàúéúù àøåãî
àéîù åëìîìäïéøäðå ïéáøà äéáå å ïéìçðå 

 ïùçøîã ïåðéà ïéðåð äîëå àîé ïî ïéâìôúîã
àìéòå àîìò éøèñ òáøàìïðîî ïéëøñ ïåäðî æ 

 ìò àðîî àåäå äéîù ìàéøåàå åäééìò àðîî ãçå
éòâøå éúòùá éìèð åäìëå ïéàúú ïéìà ìë  ãë

éáøà éìèðç éìèð ãë àã àøèñìå àã àøèñì 
 øèñì éáøà)íåøã (]àðîî çøæî[ àîéé÷ã 

]åäééìò[àëéî àåä àøèñ àåääì " àúàã ì
 àðîî ïåôö øèñì éáøà éìèð ãëå àðéîéî

ìò àîéé÷ã éúàã ìàéøáâ àåä àøèñ àåääì åäéé
 øèñì éáøà éìèð ãëå àìàîùã àøèñî)çøæî (

]íåøã[ åäééìò àîéé÷ã àðîî åäéà ïîú àä 

                                                           

מדורא עלאה קריב למלכו "הוא " מדורא חמישאה"ואילו " מהדורא שיתאה"ל שזהו הקרוי כאן "צ א
  ).א"הגהות הגר(הקרוי כאן שתיתאה " שמיא

 ).הערת הזוהר (ב"ע'  סב
  ).ש נקודות יח"פת(דהיינו סוף הלילה  ג
  .)א"ד(ומתחבר שחרות הבקר באור היום  ד
  ".לימא"ובמקומו איתא , א"נמחק בהגהות הגר" למלכו שמיא" ה
ל דגים כלם רמז אליהם "ספינות ונהרות והוא רמז אל שלוחי השכינה מלאכי עליונים וכן נונים ר ו

 ).א"ד(
 ).א"ד(שרים ממונים  ז
ל ונונין וארבי הם מלאכים שלוחי "כצ' ארבי לסטר דרום מיכאל וכו). א"ד(כשנוסעים הספינות  ח

  ).א"נ(ב "הרש. השכינה
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 נהוהממ ,מערב לצד אניות וכשנוסעות
 ל"אוריא הוא הצד לאותו עליהם שעומד

  .לאחרונה והוא ,)ל"רפא(

 ìàôø àøèñ àåääì>ð"ìàéøåà à< àåäå äéîù 
 àðîî áøòî øèñì éáøà éìèð ãëå àðéîéì

 ìàéøåà àåä àøèñ àåääì åäééìò àîéé÷ã>ð" à
ìàôø<äàøúáì åäéàå :  

 ,הכל על עליון מדור הוא שביעי מדור
 ,הצדיקים נשמות רק נמצאים לא ושם

 ,עליון זהר באותו מתעדנים ששם
) עליון( ותפנוקים בעדונים ומתעדנים

 אותם רק נמצאים לא ושם .עליונים
 הוא הכל ,ונדבה וברכה שלום וגנזי .זכאים

 הוא אז, החברים אמרו והרי ,עליוןכדוגמת 
לם  וכו,מדורים בשבעה שלמטה בארץ

 מינים יש לםוובכ ,שלמעלהכדוגמא 
 ומשבחים מודים וכולם ,אדם בני כמראה
 כבודו את שיודע מי ואין .הוא ברוך לקדוש
 רואים ואלה .העליון במדור שהם כאותם

 ולהכיר ולשבחו לעבדו כראוי כבודו את
, תבל שהוא הזה העליון ועולם. כבודו את

 בשביל רק אלא בקיומו עומד איננו
  קדושים גופים הםש ,הצדיקים

 àìë ìò äàìò àøåãî àåä äàòéáù àøåãî
 ïîúã àéé÷éãöã ïåäúîùð øá åçëúùà àì ïîúå
 ïéðåãòá ïéðãòúîå äàìò àøäéæ àåääá ïéðãòúî

 ïé÷åðôúå)äàìò (>ð" àïéàìéò< àì ïîúå 
 åçëúùà)øá] (ãë[ ïåðéà ]ïéàëæ[ íåìù éæðâå 

 åøîà àäå äàìò àðååâë àåä àìë äáãðå äëøá
éøáç àåä ïéãë àéì ïéøåãî äòáùá àúúìã õøà

 åæéçë ïéðéæ úéà åäìëáå àìéòìã àðååâë åäìëå
á÷ì ïçáùîå ïãåî åäìëå àùð éðá" ïàî úéìå ä

 ïéìàå äàìò àøåãîá ïåðéàã ïéìàë äéø÷é òãéã
 àçáùìå äéì çìôîì úåàé à÷ãë äéø÷é ïàæç
 åäéàã äàìò àã àîìòå äéø÷é òãåîúùàìå äéì

é÷á àîéé÷ àì ìáú ïåäéðéâá àìà äéîå
ïéùéã÷ ïéôåâ ïåðéàã àéé÷éãöã  

  àî/à  
 מדור אותו עומד לא .שלמעלהכדוגמא 

 גם כך .הצדיקים לנשמות אלא שביעי
 אלא עומד לא למטה הזה השביעי המדור

 זה ,אחד הכל להיות הצדיקים של לגופיהם
 ,שמעון רבי אמר ,בא וראה. זה כדוגמא
 יש ובתוכם ,שאמרנו הם מדורים שבעה
 ,האמונה סודות מאותם היכלות שבעה

 היכל ובכל ,עליונים רקיעים שבעה כנגד
  .עליונות רוחות יש והיכל

 àøåãî àåää àîéé÷ àì àìéòìã àðååâë
 éàä éîð éëä àé÷éãöã ïåäúîùðì àìà äàòéáù
 ïåäéôåâì àìà àîéé÷ àì àúúì äàòéáù àøåãî

àãã àðååâë àã ãç àìë éåäîì àé÷éãöãà àú 
à éæç" ø åâáå ïøîà÷ã ïåðéà ïéøåãî äòáù ïåòîù

æ úéà ïåðéà ' ìá÷ì àúåðîéäî éæø ïåðéàî ïéìëéä
æ ' ïéçåø úéà àìëéäå àìëéä ìëáå ïéàìò ïéòé÷ø

ïéàìò:  
 על שהתמנה רוח יש כאן ,ראשון היכל
 ,ל"רחמיא ושמו ,ירוישהתג הגרים נשמות

 הכבוד מזיו ונהנים אותם נושא והוא
  .שלמעלה

äàîã÷ àìëéäá  ìò àðîúàã àçåø úéà àëä
 åäéàå äéîù ìàéîçøå åøééâúàã ïéøâã ïåäúîùð

àìéòìã àø÷é åéæî ïåðäúàå ïåì ìéèð:  

 ,ל"אהינא ששמו אחד רוח יש ,שני היכל
 התינוקות נשמות אותם כל על עומד וזה

 והוא ,בתורה קולעס הזה בעולם זכו שלא
  .אותם ומלמד עליהם עומד

àðééðú àìëéäâàãç àçåø úéà  ìàðéäà 
 ééáøã ïéúîùð ïåðéà ìë ìò àîéé÷ àãå äéîù

éòìîì àîìò éàäá åëæ àìãã åäéàå àúééøåàá 
ïåì óéìåàå åäééìò àîéé÷:  

                                                           

ר יצחק שהוא בזוהר קטן "א'  לובלין מתחיל כאן ויאמר אלקים כובזהר גדול דפוס מנטובה קרימונה א
  ).הערת הזוהר(ב "לקמן בדף מה ע

). א"נ(י "א אלא אחרים הם גכ"ח ע"דע שהיכלות האלו שבתוך המדורין אינם ההיכלות הנזכר בדף ל ב
י "רי רשבש בשער מאמ"וכאן הם ההיכלות דהיצירה וכמ. א היכל קדמאה והערה שלנו שם"לעיל לח ע' עי

  ).ו"לש(ו "ב ופ"ח שער כסא הכבוד פ"ע' ב ועי"דף יט ע
 ).א"נוסף בהגהות הגר(בהאי  ג
 ).ג"ז יח ע"א בתיקו"בהגר(ל לחדש "ר ד
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 בשם אחד רוח יש בו, השלישי היכל
 אותם נשמות על עומד והוא ,ל"אדרהינא

 ,שחשבו כגון ,חזרו ולא בתשובה שחזרו
 אותם טורדים אלה .מתו בהם חזרו ובטרם
 לרוח אותם מעלים כך ואחר ,םבגיהנ
 להנות וחומדים ,אותם ונושא ,נהוהממ
 נקראים ואלה .נהנים ולא רבונם כבוד מזיו
 דשוח דיימ והיה" כתוב ועליהם ,בשר בני

 בשר כל יבא בשבתו שבת דייומ בחדשו
  ".'ה אמר לפני להשתחוות

éàäá äàúéìú àìëéäà àãç àçåø úéà 
ìàðéäøãàáð ìò àîéé÷ åäéàå äéîù  ïåäúîù

 ïåâë åøãäà àìå àúáåéúá åøãäàã ïåðéàã
 åáéùçã]àì ãòå) [àìå( åäá åøãäà ]ïéìà åúéî [

)àìà(å íðäéâá ïåì ïéãøè ]øúáì[â ïåì ïéìàò 
 äàðäúàì ïãîçå ïåì ìéèðå àðîî àçåø éàäì
 ïåø÷à ïéìàå ïåðäúà àìå ïåäéøàîã àø÷é åéæî

 áéúë åäééìòå øùá éðá)âë åñ äéòùé ( éãî äéäå
çéãîå åùãçá ùãã øùá ìë àáé åúáùá úáù 

åäé øîà éðôì úååçúùäì"ä:  
 ושמו אחד רוח עומד כאן ,רביעי היכל
 אותן כל על עומד זה ).ל"גהדהא( ל"גדריהא
עובדי  (העמים שאר הרוגי של נשמות

 ,המלך של מעיל לתוך להעלותם ,)ם"עכו
 אותם םושינק היום עד שם ונרשמים

 מלא בגוים ידין" שכתוב ,הוא ברוך הקדוש
  ".רבה ארץ על ראש מחץ גויות

 àîéé÷ àëä äàòéáø àìëéä]ãç[ àçåø 
 ìàäéøãâ]ð"àäãäâ à"ì[ ìò àîéé÷ àã äéîù 

 ïéúîùð ïåðéà ìë]éìåè÷ã[ )ã(ïéîò øàù 
)åëòò"í(ì òàøôøåô åâ ïåì àìàä àëìîã 

á÷ ïåì íå÷ðéã àîåé ãò ïîú åîéùøúàå" ä
 áéúëã)å é÷ íéìäú (ìî íéåâá ïéãé õçî úåéåâ à

äáø õøà ìò ùàøå:  
 אחד רוח עומד כאן ,חמישי היכל
 כל על עומד וזה ,ל"אדיריא שנקרא

 שאחזוא " נחסידים של (הללו הנשמות
 הם ואלה .הצד באותו שעמדו ,)בתשובה

 ,הכל על העליון הזה שבמדור , כולםמעל
 על )עליהם( גדול נהוממ )שמו( ל"ומיכא
 אלפים הוכמ ,בו )שעומדים( עומדכולם 

 ,הצד באותו תחתיו עומדים כולם ורבבות
 החסידים נשמות אותן מתעדנות ושם

  .הבא מהעולם ששופע עליון אור באותו

 äàùéîç àìëéä]àëä[ àçåø ãç àîéé÷ 
 ïéúîùð ïéìà ìë ìò àîéé÷ àãå ìàéøéãà éø÷àã

]øñç[æ) àúáåéúá ïãéçàã ( àåääá åîéé÷úàã
á éã åäìëî àìéòì ïåðéà ïéìàå àøèñ àøåãî

àãç ìàëéîå àìë ìò äàìò )äéîù ( àðîî áø
)åäééìò ( åäìåë ìò]àîéé÷[) ïéîéé÷ã ( äîëå äéá

 àøèñ àåääá äéúåçú ïéîéé÷ åäìë ïááøå óìà
 àåääá éãéñçã ïéúîùð ïåðéà ïéðãòúî ïîúå

éúàã àîìòî àãâðã äàìò àøåäð:  
 שיודע מיהו ,שמעון רבי אמר ,בא וראה

 בשעה .משה כמו רבונו תפלת לסדר
 .דריס ,באריכות תפלתו לסדר לו שהצטרך

 רבי אמר. כן גם ,לקצר לו שהצטרך ובשעה
 סדור הקדמונים בספרי מצאנו הרי ,שמעון

 לפעמים ,אחד בקשר הסודות סודי של

éæç àú ]øñçè[à " òãéã àåä ïàî ïåòîù ø
 àúòùá äùîë äéøîã àúåìö àøãñì
 øãñ úåëéøàá äéúåìö àøãñì äéì êéøèöàã

àøö÷ì äéì êéøèöàã àúòùáåà éîð éëä " ø
 éæøã àøåãñ éàîã÷ éøôñá àðçëùà àä ïåòîù

                                                           

 .א"נמחק בהגהות הגר א
 ).א"הגהות הגר(ואליף לון ' ל שמיה וכו"אהניא ב
 @ ג
 ).א"ד(ב "לקמן סב ע ד
 ).ג"א סב ע"ה ח"דע(ל דעולם הבריאה "הוא מהחשמ ה
  ).ב"צ לב ע"א על ספד"בהגר(דהיינו נטילת הדעת שלו , א"היינו בחינת סירוס הדכר דסט ו
 .ע מקורו"וצ, )א דחסידי"נ(נא איתא בדפוס ויל ז
א מוסיף שורה " כנראה שהגר–במכתבו ' חסר שורה א(די במדורא נמחק ' ל ותי"כצ' תתאה וכו ח

תתאי היכלא שתיתאה היכלא דא עלאה על כולהו הכא קיימא חד רוחא ומיכאל שמיה ) שחסרה בזוהר
  ).א"הגהות הגר(

 .ורוע מק"וצ" ' ז' היכל ו"בדפוס וילנא נוסף  ט
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 קשרים רוולקש כראוי תפלתו לסדר שצריך
 יחוד ליחד ולדעת ,כראוי רבונו את םשלב

 ,שערים חוולפת רקיעים עולקר שלם
. בידו שימחה מי יהיה שלא חיםופת

 את לפתות שיודעים הצדיקים אשריהם
 שכינה ולהשרות גזרות ולבטל רבונם
 בעלי את ולהסיר ,ברכות ולהוריד בעולם

 שמעון רבי קם .בעולם ישלטו שלא הדין
 יגלה מי ,"' וגו'ה גבורות ימלל מי" ,ואמר
 הקדוש ימין החסיד אברהם מעיניך עפר
 והתחלת הסודות ודס לך שגלה ,הוא ברוך

 המלך היכלות לך והתגלו ,בעולם תפלות
 והם ,הם קדושים היכלות שבעה. העליון

 אחד ובכל .בקיום @בשערים עומדים
  נכנסת ואחד

 àãç àøåù÷á ïéæøã)ì( àøãñì êéøèöàã ïéðîæ
 éîåñáì ïéøù÷ àøù÷ìå úåàé à÷ãë äéúåìö
 àãåçé àãçéì òãðîìå úåàé à÷ãë äéøàîì
 ïéòøú àçúôàìå ïéòé÷ø òø÷îì àúîéìù
 ïåðéà ïéàëæ äéãéá éçîéã ïàî àäé àìã ïéçúôå

 ïåðéàã àé÷éãöéòãéà éìåèáìå ïåäéøàîì éúôîì 
 àúçðìå àîìòá àúðéëù äàøùàìå ïéøæâ
 ïåèìùé àìã ïéðéãã ïåäéøàî éãòîìå ïàëøá

 øîàå ïåòîù éáø í÷ àîìòá)á å÷ íéìäú ( éî
åäé úåøåáâ ììîé"åâå ä ' êðéòî àøôò éìâé ïàî

á÷ã àðéîé àãéñç íäøáà" ïéæøã àæø êì éìâã ä
 ïééìâúàå àîìòá ïéúåìö úàéøùå éìëéä êì

 ïåðéàå ïåðéà ïéùéã÷ ïéìëéä äòáù äàìò àëìîã
ïéòøú ïéîéé÷áìàò ãçå ãç ìëáå àîåé÷á   

  àî/á  
 שיודע מי של )רבונו של( היחוד תפלת

 שיודע .בשלמות יחוד וליחד לרבונו לבשם
 ,באלו אלו קשרים רוולקש םלובכ כנסילה

 ,עליונה ברוח תחתונה רוח ,ברוח רוח
 מוסרך לחש צקון פקדוך בצר 'ה" כתוב
  ".למו

 àãåçéã àúåìö)äéøîã ( éîåñáì òãéã ïàîã
 àìòàì òãéã åîéìùá àãåçé àãçéìå äéøàîì
 àçåøá àçåø ïéìàá ïéìà ïéøù÷ àøù÷ìå åäìëá

 áéúë äàìò àçåøá äàúú àçåø)æè åë äéòùé (
åäé"åîì êøñåî ùçì ïå÷ö êåã÷ô øöá ä:  

 רגליו ותחת" כתוב .הראשון היכל
 השמים וכעצם הספיר לבנת כמעשה

 שנקראת רוח) יש( הסודות סוד ".הרולט
 לשני נוצצת טובה אבן של כספיר ,ספיר

 אור ואותו .ויורד עולה אחד אור ,צדדים
 ולמטה למעלה לכל עבר נוצץ לבן

 סתום תלוי אורו .העולם צדדי ולארבעת
 אורות ארבעה נפרדים הזה מהאור. וגלוי

 אחד אור מאירים וכולם ,צדדים לארבעה
 למראה אורות ונוצץ שדולק הנר כמנורת

 עולים הנר אורות ואותם .אדם בני עיני
 אש אותה מתוך ושבים הולכים ,ויורדים

 כך .אחד אור וכולם ,שדולק הנר אור של
 מראה כמו נוצצים המאורות וכל ,אלה גם
 כמו ,םואד ]בצבע[מתנוצץ  שתונח של

 זהו ,"קלל שתונח כעין צציםוונ" שנאמר

äàîã÷ àìëéäâ áéúë )é ãë úåîù ( úçúå
 øéôñä úðáì äùòîë åéìâø íéîùä íöòëå

 ïéæøã àæø øäèì]úéà[ çåø ]ã[ àøéôñ éø÷à
>åøéôñë <)åøéôñá( ïéøúì õéöð àáè ïáàã 

 ïéøèñ]àøåäð) [äéøåäð( àåääå úéçðå ÷éìñ ãç 
øååç àøåäð òáøàìå àúúå àìéò øèñ ìëì õéöð 

 äéøåäð àîìò éøèñ>ééìúï <)ïééðú( àééìâå íéúñ 
ã ïéùøôúî àã àøåäðî 'ïéøåäðããì  ' ïéøèñ

 ÷éìãã àâøùã àðéöåáë àøåäð ãç ïéøåäð åäìëå
 ïåðéàå àùð éðáã ïéðééòã åæéçì ïéøåäð õéöðå
 åâî ïéáééúå ïéìæà ïéúçðå ïé÷ìñ àâøùã ïéøåäð

äðã àùà àåää ãç åäìëå ÷éìãã àâøùã àøå
 åæéçë ïéøåäð åäìë ïéöéöðå ïéìà éîð éëä àøåäð

 øîúàã äîë à÷îåñá àùéèá àùçðã) ìà÷æçé

                                                                                                                                                                                     

  ). א"ד(הם לפתות לאדוני א
 .ע מקורו"בדפוס וילנא איתא בתרעין וצ ב
דהיינו ). הערת הזוהר(בפרדס שער היכלות הקדושות והיכלות התמורות ' עי). א"ד(יסוד העטרה  ג

כל ח שער מט פרק ו ד"ע' ועי. 'ח שער מו פרק ו"ע' ועי). ב"א סב ע"ה ח"דע(א דבריאה "היכלות דאו
גן עדן אשר בכל עולם כוונתו להיכלות ד, והנה בביאור תיבת היכלות. ל"סוד חשמבע הם "ההיכלות דבי

אבל היכלות אלו אינם בסוד , אם כי אף הם נקראים היכלות(, ע ולא לעגולים הכלליים שבכל עולם"דבי
  ).ה שם"דע(ל בכלל "חשמ
  ).א"ד(ה "אותיות הוי' ד ד
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 וזה ,לבנה שנקרא רוח יש ולשמאל. ןלימי
 אורו .בזה זה ונכנס הראשון ברוח נכלל

 מאותם שיוצא משום ,כאחד ולבן םואד
 של המאורות כשבאים .ראשונים מאורות

 בו ונכללים הראשונים באורות מגיעים ,זה
 הראשונים המאורות ונראים .אחד והם

 ולא ,הללו האחרים מתגלים ולא ,לבדם
 כמו ,בו ונסתתרו וכםלת שנכנסו נודעו

 ."' וגוקרבנה אל באו כי נודע ולא" שנאמר
 מאורות .אחד שהם ברוח רוח וזהו

 שערים שני הם וכאן .אחד שהם במאורות
 רקיעים מאותם תחתונים )רקיעים(

). רקיע( השמים שמי) שמים( שנקראים
 נבראו הללו המנצנצים הרוחות משני
 םיניהשד ,קדושים שהם האופנים אותם

 מראה" שכתוב כמו ,חיותדה םדינכ
 שכתוב וזהו ."' וגוומעשיהם האופנים

 ערותוב אש כגחלי מראיהם החיות ודמות"
 ".החיות בין מתהלכת היא הלפדים כמראה

 ממנו שיצאו מקום ,קדושה רוח זו ,היא מי
 ומן לאש ונגה" שכתוב ,להם מאירה והיא
 יוצא ,ברוח רוח כשנכלל". ברק יוצא האש
 על )טלומ( רמוז אחת החי של אור מהם

 שולט כאריה דמותו זהו ,אופנים ארבעה
 אופנים של רבוא מאות ושלש אלף על

 אותם על מנהנ הזה הנשר כנפי .אחרים
 אחד כל נוסעים גלגלים בארבעה ,אופנים

 וגלגל גלגל בכל ,ארבעה מאותם ואחד
 עמודים עשר שנים והם ,עמודים שלשה

 ,כלה על שולטת זו רוח .גלגלים בארבעה
 )והרי( ,לםולכ עומדת זו ורוח ,יצאו מכאן
  .נזונים ממנה

æ à (àðéîéì àåä àã ìì÷ úùçð ïéòë íéööåðåà 
 ìéìëúà àãå äðáì éø÷àã àçåø úéà àìàîùì

äéøåäð àãá àã ìàòå äàîã÷ àçåøáá ÷îåñ 
åäð ïåðéàî à÷ôðã ïéâá àãçë øååçå ïéàîã÷ ïéø

ïéøåäðá åèî àãã ïéøåäð åúà ãëâ ïéàîã÷ 
 éàîã÷ éøåäð ïåæçúàå ãç ïåðéàå äéá åìéìëúàå
 àìå ïéðøçà ïåðéà ïééìâúà àìå åäééãåçìá

òãéúà)å( ]åìàòã) [åìàòå( åøîèúàå åäééååâá 
 øîà úàã äîë äéá)àë àî úéùàøá ( òãåð àìå

åâå äðáø÷ ìà åàá éë ' àçåøá àçåø àåä àãå
éàã ïåðéà àëäå ãç ïåðéàã ïéøåäðá ïéøåäð ãç ïåð

 ïéòøú ïéøú)ïéòé÷ø(ã ïéòé÷ø ïåðéàî ïéàúú 
 ïåø÷àã]íéîù[ >íéîùä éîù) ð"òé÷ø à(<) òé÷ø 
íéîùä (ïööðî ïéìà ïéçåø ïéøúîä åàéøáúà 

ïéðôåà ïåðéàå àðéãë åäééðéãã ïéùéã÷ ïåðéàã 
 áéúëãë úåéçã)æè à ìà÷æçé ( íéðôåàä äàøî

íäéùòîååâå  ' áéúëã àåä àãå)âé íù ( úåîãå
 äàøîë úåøòåá ùà éìçâë ïäéàøî úåéçä
 àã àéä ïàî úåéçä ïéá úëìäúî àéä íéãéôìä

 äéðî å÷ôðã øúà àùéã÷ àçåø]øéäð éäéàå [
)øéäðúàå( àöåé ùàä ïîå ùàì äâåðå áéúëã ïåì 

 åäééðî ÷éôð àçåøá àçåø ìéìëúà ãë ÷øá
åøéäð) åøéäð(àúååéç ãçã æîø æéçã ìò  ' ïéðôåà

 úìúå óìà ìò èéìù äéøàë äéìéã àð÷åéã àäå
 àøùðã àäôãâ ïéðøçà ïéðôåàã àåáø äàî

]éàä[ãá íéðôåà ïåðéà ìò àðîúà  ' ïéìèð íéìâìâ
 àìâìâå àìâìâ ìëá òáøà ïåðéàî ãçå ãç ìë

ïåðéàå ïéëîñ úìúèãá ïéëîñ øñéøú  ' ïéìâìâ
ëäî àìë ìò àèìù àã àçåøàçåø àãå å÷ôð à 

 åäìëì àîéé÷]àäå[åðæúà äðéî é:  
 פנים ארבע ,הללו )האופנים( ארבעה

 מסתכלים פנים אותם וכל .ואחד אחד לכל
 ïéìà]ã'[) íéðôåàã ' ( ìëå ãçå ãç ìëì ïéôðà

 àåääã ïéøèñ òáøàì ïééëúñà ïéôðà ïåðéà

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(י "אדנ א
 ).יהל אור(נהורא  ב
  ).א"ד(משולבין  ג
  @. מ ויהל אור ובמקומו גורס את המוסגר"תרעין נמחק בדפ ד
 ).א"הגהות הגר(מנצצין  ה
  ).ה ביהל אור"א וכ"הגהות הגר(תרשישים דעינייהו כעינא דחיוותא  ו
 ).יהל אור(חיותא  ז
 .מקורוע " וצ)א רמיא"נ(בדפוס וילנא איתא  ח
  ). א"ד(ד "ן יו"ת נו"ף דל"אל ט
 .אריכות ביהל אור' עי י
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 שעומדת החיה אותה של צדדים לארבעה
 תחת הללו הארבעה כשנוסעים .עליהם
 זה לביםתומש בזה זה נכנסים ,החיה אותה

 אשה תולאוהל מקבילת" שנאמר כמו ,בזה
 ולהכנס באחת אחת להתכלל ,"תהואח אל
 נשמע ,גלגלים אותם כשנוסעים .בזו זו

 שלמטה צבאות אותם בכל נעימות קול
 צבאות נפרדים זה היכל תחת. למיניהם

 ,שלמטה רקיעים של צדדים לכמה החוצה
 כולם ,שבתאי של לכוכב שמגיעים עד

 אלה כל ,נזונים משם .זה להיכל מסתכלים
 ,רוח לאותה מסתכלים כולם זה שבהיכל

 ללכת הרוח שמה יהיה אשר אל" תובשכ
 שנקרא היכל וזהו ,"בלכתן יסבו לא ילכו

 אחרת רוח הכוללת זו רוח. הספיר לבנת
 נשקט שלא אורה ,ויורדת עולה שניה

 ,המים בתוך השמש כאש לעולמים )עוזב(
 איש של לרצון פרט ,עליה שעומד מי אין

 ,היכל באותו שנכנסת תפלה באותה ,צדיק
  ראשיתב בשלמות ריםקש רולקש ועולה

 òáøà ïéìà ïéìèð ãë åäééìò àîéé÷ã àúåéç
 àã ïáìùîå àãá àã åìàò àúåéç àåää úåçú

 øîà úàã äîë àãá)ä æë úåîù ( úåìéá÷î
 àãç àììëúàì äúåçà ìà äùà úåàìåìä

àìòàìå àãçá ïéìâìâ ïåðéà ïéìèð ãë àãá àã 
òîúùàà àúúìã ïéìéç ïåðéà ìëá àúåîéòð ì÷ 

 øáì ïéìéç ïéùøôúî àã àìëéä úåçú åäééðéæì
 àáëëì åèîã ãò àúúìã ïéòé÷øã ïéøèñ äîëì

ïééëúñà åäìë éàúáùãá ïîúî àã àìëéäì 
 åëúñà åäìë àã àìëéäá éã ïéìà ìë åðæúà

 áéúëã àçåø àåääì)ë à ìà÷æçé (ìà øùà 
 ïúëìá åáñé àì åëìé úëìì çåøä äîù äéäé
 àã àçåø øéôñä úðáì éø÷àã àìëéä àåä àãå
 äéøåäð àúçðå à÷ìñ àðééðú àøçà àçåø ìéìëã

 àìã]êéëù[) ÷áù ( åâ àùîùã àøåðë ïéîìòì
 ùð øáã àúåòø øá äéìò íéà÷ã ïàî úéì àéî
 àìëéä àåääá úìàòã àúåìö àåääá äàëæ

ùá ïéøù÷ àøù÷ì à÷ìñåàúåøùá åîéì  
  áî/à  

 האור אז .כראוי הזו )האור( הרוח
 עמה ועולה ,בה ושמח בה מתעטף

 להתכלל ,השני ההיכל של בקשר להתקשר
. שעליו עליונה אחרת ברוח שכלול רוח

 וכל חיה אותה בה כוללת ,שכוללת זו ורוח
 בו ונאחזים ,וגלגלים אופנים אותם

 ,באש ומים במים אש שנאחזים דוגמאכ
 ,במערב מזרח ,בדרום צפון ,צפוןב דרום

 בזה זה כולם נאחזים כך .במזרח ומערב
 עולה רוח אותה .בזה זה ונקשרים
 אל למעלה מסתכלת חיה ואותה ,להתקשר

 באמצע. בזה זה ומסתכלים ,השני ההיכל
 עד שעולה אחד עמוד נעוץ הזה ההיכל
 ונעוץ נקוב והוא ,האחר ההיכל אמצע

 רוח דבקלה למעלה מלמטה )נעוץ נתיב(
 כולם להיות לםומכ למעלה עד וכן ,ברוח
  ".לכל אחד ורוח" שנאמרכמו  ,אחת רוח

]çåøã ð"àøåäðã à[ )çåøá ( éæç à÷ãë àã
 äîò à÷ìñå äá éãçå äéá óèòúà àøåäð ïéãë
 àììëúàì àðééðú àìëéäã àøåù÷á àøù÷úàì
 àçåøå äéìòã äàìò àøçà àçåøá ìéìëã àçåø

éç àéää äéá ìéìë ìéìëã àã ïåðéà ìëå àúåå
 àãçàúàã àðååâë äéá ïãçàúàå ïéìâìâå ïéðôåà
 ïåôö ïåôöá íåøã àùàá àéîå àéîá àùà
 éëä çøæîá áøòîå áøòîá çøæî íåøãá
 àãá àã ïøù÷úàå àãá àã åäìë ïãçàúà
 àúåéç àéääå àøù÷úàì à÷ìñ àçåø àåää

ïééëúñàå àðééðú àìëéä éáâì àìéòì àééëúñàâ 
ëéäã àúéòöîàá àãá àã ãç õéòð àã àì

 àøçà àìëéäã àúéòöîà ãò à÷ìñã àãåîò
 õéòðå áé÷ð åäéàå]ð"õéòð áéúð à[ àìéòì àúúî 

 åäìëî àìéòì ãò ïëå àçåøá àçåø à÷áãúàì
 øîà úàã äîë àãç àçåø åäìë éåäîì) â úìä÷

èé (ìëì ãçà çåøåã:  

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(משתמע  א
 ).יהל אור(אסתכו  ב
  ).א"נ(ב "הרש. אה למעלה תרגום הבט נא אסתכי כעןמבטת ורו' פי ג
 .אריכות ביהל אור' עי ד
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 השמים וכעצם" כתוב .שני היכל
 ,זהר שנקרא רוח אותו הוא כאן ".הרולט

 גווניו יתערבו שלא תמיד בלבן עומדו
 .לעולמים משתנה שלא עצם והוא ,באחר

 ,האחר כמו להתנוצץ כך בהתגלות אינו זה
 ,העין ימתסת כמו להתגלות קשה זה

 .בגלגול ונוצצת זוהרתהיא  שכשמתגלגלת
 ראשון רוח שכשאותו משום ,כך זה וגם

 ונקשר ,אותו ומגלה לובגלג מגלגל ,עולה
 גוון תוך העין בןול של בקשר תויא יחד

. עליו ששורה ממנו  יותראחר שהוא דק
 האור .שלמטה רוח מתוך מתגלגלת זו רוח

 הזה האור )וגלגל( לגלגל סובב שלמטה
 בו שאוחז עד להאיר יכול ולא ,ומאיר

 ואוחז ,מאיר ואז ,עמו ונקשר התחתון
 כלול שהוא )מאיר שהיה( שלמטה באור
 לובגל מתגלה אלא ,בכלל משתנה ולא

 אור נוטל ,מתגלגל זה וכשאור .שלו בגלגול
 ומסתובב עמו ומתגלגל שמאל לצד אחר
 כמו ירכיך חמוקי" הכתוב סוד וזה .עמו

 שיודע מי אשרי ".מןוא ידי מעשה חלאים
 אחרת רוח] ואז[ ,מאורות )לגלגל( לגלות
 סביבו ומאיר )ומאיר( ומסתובב עמו נכללת
 ןבלב נקשר לבן אותו .ולבן תכלתבגוון 

 האור של םובאד נקשר תכלת ואותו ,הזה
 בזה זה ונכללים ,שמאל שלצד התחתון
 וכל ,"השמים עצם" ונקראים ,אחד ונהיים

 הכל שלמטה היכל ואותו ,שלמטה מה
 נקרא ,כאן נכלל שהכל והיות .כאן נכלל

  ".השמים עצם"

àðééðú àìëéäà áéúë )ãë úåîùé  ( íöòëå
ã àçåø àåää åäéà àëä øäåèì íéîùä éø÷à

 øäæ]éðååâ åáøòúà àìã øéãú àúøååçá àîéé÷åå 
àìã íöò åäéàå àøçàá) [àìå( ïéîìòì éðúùà 

 àøçàë àööðúàì éëä àéìâúàá åäéà åàì àã
>éù÷ àã <)éù÷àã( àéìâúàì >ëåîéúñ <
)åîéúñá( õéöðå øäãæà àìâìâúî ãëã àðéòã 

 àçåø àåää ãëã ïéâá éëä óåà àãå àìåâìâá
á ìâìâî à÷ìñ äàîã÷ äéì éìâå àìåâìâ

 àøåù÷á äéãäá øù÷úàå]àúøååçã [
)àúååæçã(á ÷é÷ã åäéàã àøçà ïååâ åâ àðéòã 

 åâî àã àçåø àìâìâúî éåìò éøàùã äéðéî
 àìâìâì øçñà àúúìã àøåäð àúúìã àçåø

]ð"ìâìâå à[ ìéëé àìå øéäðúàå àã àøåäð 
 øù÷úàå äéá äàúú ãéçàã ãò àøäðúàì

ðá ãéçàå øéäðà ïéãëå äéãäá àúúìã àøåä
)øéäð äåäã (]àåäã[ àìà ììë éðúùà àìå ìéìë 

 àã àøåäð ãëå äéìéã àìåâìâá äéðéâá àéìâúà
 àìàîù øèñì àøçà àøåäð ìéèð àìâìâúî
 áéúë àã àæøå äéîò øçúñàå äéãäá àìâìâúàå

)á æ øéù ( éãé äùòî íéàìç åîë êéëøé é÷åîç
à äàëæ ïîà äàìâì òãéã ïàî åäé]ð"àìâìâì à [

øåäð øçúñàå äéãäá ìéìëúà àøçà àçåø ïé
)øéäðàå (]øéäðå[ øååçå àìëú ïååâá äéðøçñ 

 àìëú àåääå àã øååçá øù÷úà øååç àåää
 øèñìã äàúú àøåäðã à÷îåñá øù÷úà
 íöò ïåø÷àå ãç ååäå àãá àã åìéìëúàå àìàîù
 àúúìã àìëéä àåääå àúúìã äî ìëå íéîùä
 àëä ìéìëúà àìëã ïéâáå àëä ìéìëúà àìë

íéîùä íöò éø÷úàâ:  
 אותם נבראו הללו אורותש מכלל
 שנאמר כמו ,כנפים שש של שרפים

 שש כנפים שש לו ממעל מדיםוע שרפים"
 שכולם משום ,בשש כולם ,"לאחד כנפים
 את ששורפים הם אלה .השמים מעצם

 וסוד .רבונם כבוד על חוששים שלא אלה
 מי ].מן העולם[עובר  בכתר שהמשתמש

 íéôøù ïåðéà åàéøáúà ïéìà ïéøåäðã àììëî
 øîà úàã äîë ïéôãâ úéùã)éá å äéòù ( íéôøù

 ãçàì íéôðë ùù íéôðë ùù åì ìòîî íéãîåò
åäìëã ïéâá ùùá åäìëãïéìà íéîùä íöòî ä 

ã ïåðéàà÷ååãé àø÷é ìò éùééç àìã ïåðéàì 
 ïàî óìç àâúá ùîúùàã àæøå ïåäéøàîã

                                                           

  ).א"ד(הוד  א
 ).יהל אור(כחוורתא  ב
 .אריכות ביהל אור' עי ג
  ).א"ד(שהיכל זה הוא עצם השמים פירוש לפי שהוא ששי מלמעלה למטה  ד
  ).יהל אור(ואלין  ה
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 מי זהו ,משנה סדרי השש ושונה שקורא
 של יחודה של קשר רוולקש לסדר שיודע
 השם שמקדשים אותם אלה .כראוי רבונו

. תמיד יום בכל רבונם של הקדוש
 של אור מהם יוצא ,האורות כשמתגלגלים

 ארבע על טלתוומ עומדת שהיא ,אחת חיה
 שכוללות ,הראשונות על לטותוהש חיות

 כפיםנ ,כשנוסעים ובאלה .בתוכם אותם
 מתוך שיוצאים נחשים תחתונים שרפיםה

. העולם לכל מות שגורם שרף נחש אותו
 אותה אל מסתכלות נשר פני החיות אלה
 שנאמר כמו ,שעליהם עליון הנשר חיה

 על שולטת זו רוח ".בשמים הנשר דרך"
 על )טלתושמ( שרומזת החיה אותו .הכל

 אליה וכולם ,למעלה מסתכלת ,כולם
 כמה מזדעזעים ,נוסעים לםוכשכ). אצלה(

 שבריםנ מהם , מהם מאירים,צבאות
 )מימיהם( מקיומם )מלפניהם מסתכרים(

 ומתחדשים ובאים ,באש אותם ושורפים
 ,חיה אותה תחת נכנסים כולם .כמקדם

. למעלה להכלילם כנפיה תחת ומסתתרים
  חיות ארבע אותן

 òãéã ïàî àåä àã äðùî éøãñ úéù éðúå éøà÷ã
 à÷ãë äéøàîã àãåçé àøåù÷ àøù÷ìå àøãñì

ðéà ïéìà úåàé àùéã÷ àîù ïéùã÷îã ïå
 ïéøåäð ïìâìâúî ãë øéãú àîåé ìëá ïåäéøàîã

 ÷ôð]åäééðî[ àîéé÷ éäéàã àúååéç ãçã åøéäð 
]àéîøå) [æéîøå(ã ìò  ' éàî÷ ìò ïéèéìù ïååéç

 ïééôëúà ïéìèð ãë ïéìàáå åäééååâá ïåì åìéìëã
 óøù ùçð àåää åâî é÷ôðã íéùçð éàúú íéôøù

 ïéìà àîìò ìëì àúåî íéøâã øùð éôðà ïååéç
 äàìò àøùð àúåéç àåää éáâì ïìëúñî

 øîà úàã äîë åäééìòã)èé ì éìùî ( øùðä êøã
 àúåéç àéää àìë ìò àèìù àã àçåø íéîùá

æéîøãà åäìëå àìéòì àééëúñà åäìë ìò )äéáâì( 
]äáâì[ ïéìééç äîë ïéòæòãæî ïéìèð ãë åäìë 

 éøáúúî ïåäðî ïéøéäð ïåäðî>ð"éøëúñî à< 
]åäéî÷îï[) ïåäéîéî (øåðá ïåì ïåãé÷åàåà ïééúàå 

 àéää úåçú ïéìàò åäìë ïéîã÷ìîë ïùãçúîå
 ïåì àììëàì àäôãâ úåçú ïéøúúñî àúåéç

ã ïåðéà àìéòì 'çååéï  
  áî/á  

 ,החיה אותה לתוך זוהרת כשרוח עולות
 גלגל אחד .ת ואחתאח לכל גלגלים ארבעה

 עמודים שלשהו ,מסתכל לצד מזרח
 וגלגל .לאמצע תכליםומס אותו נושאים

 עמודים ושלשה ,מערב לצד מסתכל אחד
 וגלגל .לאמצע ומסתכלים אותו נושאים

 עמודים ושלשה ,דרום לצד מסתכל אחר
 וגלגל .לאמצע ומסתכלים אותו נושאים

 עמודים ושלשה ,צפון לצד מסתכל אחר
   .לאמצע ומסתכלים אותו נושאים
 מתוך נושאים העמודים עשר שנים וכל

 וכל .ופתוח סגור האמצע אותוו ,האמצע
 בכל נשמע קול ,כשנוסע וגלגל גלגל

 )שלמעלה( חיות הארבע אלו. הרקיעים
 ,בזו זו )משתלבותא "ס. מתלבשות(כולם 

 לתוך שלמטה אופנים אותם ונכנסים
 .באלה אלה כלולים ,שלמעלה הללו החיות

 לוהטת ,רוחות באותן שנכללה זו רוח
 )זהתאחל ועומדת( ,למעלה להאחז ועולה

 באותה הצדיק האיש ברצון ולהתקשר

÷ìñ àúååéç àåää åâá øäãæà àçåø ãë ïé
 éëúñà àãç àìâìâ ãçå ãç ìëì ïéìâìâ òáøà

úìú çøæî øèñìá ïééëúñàå äéì ïéìèð ïéëîñ 
 áøòî øèñì éëúñà àãç àìâìâå àúéòöîàì
 àúéòöîàì ïééëúñàå äéì ïéìèð ïéëîñ úìúå
 ïéëîñ úìúå íåøã øèñì éëúñà àãç àìâìâå

ìâå àúéòöîàì ïééëúñàå äéì ïéìèð àøçà àìâ
 äéì ïéìèð ïéëîñ úìúå ïåôö øèñì éëúñà

 àúéòöîàì ïééëúñàå  
 àúéòöîà åâî ïéìèð øñéøú ïéëîñ åäìëå

øéâñ àúéòöîà àåääåâ ]çúôå) [çéúôå( ìëå 
 åäìëá òîúùà àì÷ àìèð ãë àìâìâå àìâìâ

 ïååéç òáøà ïéìà ïéòé÷ø]àìéòìã[ åäìë 
)ïùáìúî ()]ð"à(áìúùà å[ ïéìàòå àãá àã 

åðéà àìéòìã ïååéç ïéìà åâá àúúìã íéðôåà ï
 ïåðéàá ìéìëúàã àã àçåø ïéìàá ïéìà ïìéìë
 àîéé÷å àìéòì àãçàúàì à÷ìñå àèäìî ïéçåø

                                                                                                                                                                                     

  ).יהל אור(דרמיא  א
 ).יהל אור(ותלת  ב
 ).יהל אור(סגר  ג
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 באותו ונכנסת שכשעולה ,שמתפלל תפלה
 ,עמה נוטלים וכולם ,הכל לוקח היכל

. רוח באותה שנכללים עד ,בזה זה ונכללו
 היחוד קשר של ברצון נוטלת רוח ואותה

 שכולם עד ,הכל שמיחדת התפלה של
 ,בזה זה כלולים השלישי להיכל מגיעים

 רוח ,באש ומים ,במים שא הראשונים כמו
 מערב ,במערב מזרח ,ברוח ועפר ,בעפר

 כל וכך .בצפון ודרום ,בדרום צפון ,במזרח
 בזה זה ונאחזים בזה זה מתקשרים הללו
 צבאות כמה וכך .בזה זה לביםוומש

 והתערבו למטה )שירדו( שנאחזו ומחנות
 ,צדק לכוכב שהגיעו עד תחתונים באותם

 זה וכשרוח. העולם על ממונים כמה ושם
 ,בו כלולים וכולם ,לםומכ) נכלל( שנכלל
 עד השלישי ההיכל לתוך ונכנס ונאחז עולה

 העמוד אותו בתוך שם של ברוח שנאחז
 כאן עד בשלמות הכל ואז ,באמצע שעומד
 ושלם מהכל כלול אחד רוח וכולם .כראוי
 "]לכל[ אחד ורוח" שנאמר כמו ,מהכל
  .ברבונו להדבק הכריעה כאן .להנה

àãçàúàìà äàëæ ùð øáã àúåòøá àøù÷úàìå 
 àåääá úìàòå à÷ìñ ãëã éìöã àúåìö àéääá
 åìéìëúàå äãäá ïéìèð åäìëå àìë ìéèð àìëéä

àåääá åìéìëúàã ãò àãá àã àåääå àçåø 
 àúåìöã àãåçéã àøåù÷ã àúåòøá àìèð àçåø
 äàúéìú àìëéäì åäìë åèîã ãò àìë àãçéîã

 éàîã÷ãë àãá àã ïìéìë)á( àéîå àéîá àùà
 çøæî àçåøá àøôòå àøôòá àçåø àùàá
 ïåôöá íåøã íåøãá ïåôö çøæîá áøòî áøòîá

 éëäå]éðä[ àã ïãçàúîå àãá àã ïøù÷úî åäìë 
 íò àã ïáìùîå àãáàãá ïéìééç äîë ïëå 

ãçàúàã ïééøùîå)å( ]ð"éúçðã à[ àúúì 
 ÷ãöã àáëëì åèîã ãò éàúú ïåðéàá åáøòúàå
 àã àçåø ãëå àîìò ìò ïðîî äîë ïîúå

)ìéìëúàã( ]ìéìëúà[ äéá ïìéìë åäìëå åäìëî 
 äàúéìú àìëéä åâá ìàòå ãçàúàå ÷éìñ)å( ãò

 íéà÷ã àãåîò àåää åâá ïîúã àçåøá ãçàúàã
 àúéòöîàá à÷ãë àëä ãò íéìúùà àìë ïéãëå

 íéìùå àìëî ìéìë àãç àçåø åäìëå úåàé
 øîà úàã äîë àìëî)èé â úìä÷ ( ãçà çåøå

äðäìâäéøàîá à÷áãúàì äòøëä àëä ã:  
 של היכל הוא זה היכל .שלישי היכל

 טהור הוא זה רוח .נגה שנקרא רוח אותו
 לא ,בו שנראה גוון בו אין , מכולםברורו

 ולכן ,םואד ולא שחור ולא ירוק ולא לבן
 התחתונים מכל ברורה טהרה .רוטה נקרא
 לא ,מהכל טהור שהוא גב על ואף .הללו
 מתגלגלים הללו שהתחתונים עד נראה

 ).בו( בתוכו ונכנסים בו )וכורים( ואוחזים
 ,אורו את מראה אז ,בתוכו שנכנסים כיון
 זה רוח כשנשלם.  מכולםאחד גוון ולא
 שכלול אור ממנו יוצא ,התחתונים מכל

 מאורות שני אותם ,מאורות בשלשה
 נצוץ באותו .ונוצצים ויורדים עולים
 זה ניםומש אורות ושנים עשרים נראים

 באותו ונכנסים ,אחד אור וכולם ,מזה

äàúéìú àìëéää àìëéä åäéà àã àìëéä 
 àééëã åäéà àã àçåø äâð éø÷àã àçåø àåääã

 úéì åäìëî øéøá äéì øååç åàì äéá éæçúàã ïååâ
 éø÷à êë ïéâáå ÷îåñ àìå íëåà åàìå ÷åøé åàìå

øäåèåòàå ïéàúú ïéìà ìëî àøéøá àééëã " â
éëã åäéàã éàúú ïéìàã ãò éæçúà àì àìëî àé

 ïãéçàå ïìâìâúî]ð"ïàøëå à[ ïéìàòå äéá ]äéåâá[ 
)äéá ( àìå äéøåäð éæçà ïéãë äéåâá ïéìàòã ïåéë

 åäìëî àçåø éàä íéìúùà ãë åäìëî ãç ïååâ
 ïéøåäð úìúá ìéìëã àøåäð äéðî ÷éôà éàúú
 àåääá ïéööðå ïéúçðå ïé÷ìñ ïéøåäð ïéøú ïåðéà

àöåöðæåæçúà ïç àã ïééðùî ïéøåäð ïéøúå ïéøùò 

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו" מוסגר בדפוס וילנא וצ–  וקיימא לאתאחדאא
 ".בדא"ובמקומו איתא , נמחק ביהל אור" עם דא" ב
 ".רוח אחד לכל) "קהלת ג יט(לשון הפסוק  ג
 .אריכות ביהל אור' עי ד
  ).א"ד(נצח  ה
  ).יהל אור(טהר  ו
 ).יהל אור(א נציצ ז
 ). א"ד(' דול וכול ברוך ג'א ח
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  .האחד האור
 פרט מאיר ולא ,אותם כולל האור אותו

 ואותו .עולים שלמטה הללו שהאורות לזמן
 אותו אז . כולםאת לוקח התפלה של רצון
 אותו מאירו ,רוח אותה מתוך יוצא אור

 ,הללו הנוצצים האורות שני ומוציא האור
 אותיות ושתים עשרים כחשבון ונראים
 באותו ונכללים חוזרים כך אחר .התורה

  .האור
 באותם( תחתונים האורות אותם כל
 הללו באורות כלולים כולם ,)אורות

 הזה האור .הזה באור וכולם ,)תחתונים(
 הרוח ואותו ,הרוח אותו בתוך ,כלולה איפ

 עומד ולא ,הזה השלישי בהיכל עומד
 הרביעי ההיכל בתוך אלאלהתיישב 

 המאורות, לתוכו לעלות שהשתוקקותו
 כשנוצצים ,הרוח אותה מתוך שיצאו הללו

 בשעה .הנוצצים המאורות כל מתחברים
 ודוחקים אחד אור אותו מתוך שיוצאים

 אחת חיה מהם יוצאת ,להתנוצץ )ודוחים(
  אלו כל של כמראה דמותה ,גדולה קדושה

 ãç àåää åâá ïéìàòå àøåäð ãç åäìëå àã ïî
 àøåäð  

 àðîæá øá øéäð àìå ïåì ìéìë àøåäð àåää
 àúåòø àåääå ïé÷ìñ àúúìã ïéøåäð ïéìàã
 åâî ÷éôð àøåäð àåää ïéãë åäìëì ìéèð àúåìöã
 ïéìà ÷éôàå àøåäð àåää øéäðúà àçåø àåää

àå ïéööð ïéøåäð ïéøúë ïáùåçë ïåæçú" ïååúà á
øúáì àúééøåàãà àåääá ïìéìëå ïéøãäúî 

 àøåäð  
 ïéøåäð ïåðéà ìë]éàúúåäìë ïåðéàá [)  ïåðéàá

ïéøåäðïåäìë  ( ïìéìë]ïéøåäð éðäá[) éàúú ( åäìëå
äéà àøåäð éàä àã àøåäðáå àåää åâá ìéìë 

 àã äàúéìú àìëéäá àîéé÷ àçåø àåääå àçåø
á àìà àáùéúàì íéà÷ àìå äàòéáø àìëéä åâ

 å÷ôðã ïéøåäð ïéìà äéåâì à÷ìñì äéúáåàéúã
 åäìë ïøáçúî ïéööðî ãë àçåø àåää åâî
 àøåäð àåää åâî é÷ôðã àúòùá ïööðã ïéøåäð

àãçá÷ôð àööðúàì ïééçãå é àúåéç ãç åäééðî 
ïåðéà ìëã åæéçë àäð÷åéã àáøáø àùéã÷  

  âî/à  
 נשר ודמות אריה דמות ,החיות שאר
. מהם אחת דמות בה ונעשו ,אחדכ כלולים

 אופנים ארבעה יש הזאת החיה תחת
 בכלילות קםומר תרשיש כמראה עליונים

 רבוא אלף מאות ושש .צבעיםה כל
 האופנים וארבעה .בתוכם כולם )גדולים(

 יוצאים וכולם ,כנפים בשמונה כולם הללו
 .עליהם ששולטת החיה אותה אור מתוך

 .צבאות מוציאה ,האור אותו שנוצץ בשעה
 ,שתחתיה אלה וארבעה הללו צבאות
 בארבע העולם צדדי בארבעת עומדים

 מסתכלות פנים שתי ,ואחד אחד כל פנים
 ,בכנפיהם מכסות פנים ושתי ,החיה לאותה
 יכולים שלא שנוצצים אורות מאותם

 אלה שנוסעים פעם בכל, להסתכל
 )ושניםא "נ. עשר ושנים( גלגלים בארבעה
 הזעה מאותה הנעש ,כראשונים עמודים
 שכולם ,ומחנות צבאות כמה שלהם

 שוקטים שלא ,ומזמרים משבחים
  .שעור להם אין ולאלה ,לעולמים

 לארבעת הזה להיכל יש פתחים ארבעה

 øùðã àð÷åéãå äéøàã àð÷åéã àúåéç øàù
 åäééðî àð÷åéã ãç äá åãéáòúàå àãçë ïìéìë

ã úéà àúåéç éàä úåçú ' åæéçë ïéàìò ïéðôåà
 äàî úéùå ïéðååâ ìëã åìéìëá ïî÷øî ùéùøúã

 óìà]àåáø[) ïáøáø (åäìëâã ïéìàå åäééååâá  '
 íéðôåà>àéðîúá <)éðîúáï( åäìëå åäìë ïéôãâ 

 åäééìò àèìùã àúåéç àåääã åøéäð åâî ïé÷ôð
)å( ïéìééç à÷ôî àøåäð àåää õéöðã àúòùá

 ïéìééç]ïéìà[ã ïéìàå  'ãá ïéîéé÷ äúåçúã ' ïéøèñ
ãá àîìòã ' ïéôðà ïéøú ãçå ãç ìë ïéôðà

 ïééôçî ïéôðà ïéøúå àúåéç àåää éáâì ïìëúñî
 ïéøåäð ïåðéàî åäééôãâá]ïööðã [)ïööðî( àìã 

ãá ïéìà éìèðã àðîæ ìëá àìëúñàì ïéìëé '
 ïéìâìâ]øñéøúå[) ïéøúå ( ãéáòúà éàîã÷ë ïéëîñ

 åäìëã ïééøùîå ïéìééç äîë ïåäìã àòéæ àåääî
 ïéìàìå ïéîìòì éëëúùî àìã éøîæîå ïéçáùî

 àøåòù ïåì úéì  
 ïéøèñ òáøàì àã àìëéäì úéà ïéçúô òáøà

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(ולבתר  א
 .ע מקורו" וצודחקיןבדפוס וילנא נוסף  ב
 ).יהל אור(כלילן  ג
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 פתח בכל ממונים עשרה ,העולם צדדי
 ההיכלות שבתוך שכולם ובזמן .ופתח

 של ברצון עולים היכלות ואותם ,שלמטה
 עד יםפתח פותחים כולם ,הטהור תפלה

 לביםוומש ,באלה אלה כולם שנכללים
 לתוך הממונים כל ונכנסים ,באלה אלה

 אופנים ,מחנות בתוך מחנות ,ממונים
 ,הללו באופנים ,באופנים וחיות בחיות

 שנכנסים עד ,ברוח רוח ,במאורות מאורות
 כמראה אחד מקום יש הזה בהיכל. זו ברוח
 צבאות כמה גנוזים ושם ,שנוצץ זהב

 מתעטרים ולא עולים שלא ומחנות
 קושרים אלה שכל בשעה אלא ,למעלה
 כולם ,להתעטר נוסע וההיכל קשרים
 .מגנים בעלי םיונקרא ,בדין מלאים יוצאים

 שבהיכל הדין בעלי מתוך בעולם שלוחים
 צדדים בארבעה תלויים זה במקום .הרביעי

 לכל זהב של מגנים רבוא אלף מאות שש
 ,יפותמק חומות מהם למטה וכן .וצדעבר 
 נלחמים הללו המגנים וכל.  שישיםוהם

 אותם לכל פרט ,מחיםוור בחרבות קרבות
 שמגיעים עד ,העולם של הדין שלוחי
 ההיכל ואז .מאדים לכוכב בדרגות דרגות
 אותם בכל רוח באותה ומתעטר עולה

 ואותו .במקומו מקום אותו ונשאר ,צבאות
 השלוחים אותם ".הרצים תא" נקרא מקום
 צדדי בכל רעניותוופ דינים םלהשלי רצים

  .העולם

 ïðîî øùò àîìòã]ìëá) [ìëì(úô  àçúôå àç
 ïåðéàå àúúìã ïéìëéä åâá éã åäìëã àðîæáå
 ïéçúô åäìë àééëã àúåìöã åòøá ïé÷ìñ ïéìëéä
 ïéáìùîå ïéìàá ïéìà åäìë ïìéìëã ãò ïéçúô

 ïðîî åäìë ïéìàòå ïéìàá ïéìà]ïðîî åâ[ ïééøùî 
 ïéìàá íéðôåàá úåéçå úåéçá íéðôåà ïééøùî åâ

ã ãò àçåøá àçåø ïéøåäðá ïéøåäð íéðôåà åìàò
 åæéçë àãç àúëåã úéà àã àìëéäá àã àçåøá
 ïééøùîå ïéìééç äîë ïéæéðâ ïîúå õéöðã àáäãã
 àúòùá àìà àìéòì ïéøèòúî àìå ïé÷ìñ àìã
 àøèòúàì ìéèð ìëéäå ïøéù÷ ïéøù÷ ïéìà ìëã

éøàî ïåø÷àå àðéãá ïééìî ïé÷ôð ïåäìëà ïéñéøú 
 àìëéäá éã ïéðéã éøàî åâî àîìòá ïçéìù

àäá äàòéáø úéù ïéøèñ òáøàá ïééìú àúëåã é
ïååáø óìà äàîá øèñå øèñ ìëì àáäãã íéðéâî 

 ìëå ïéúù ïåðéàå ïô÷î ïéøåù åäééðî àúúì ïëå
 ïéçîåøå ïéôééñ ïéáø÷ ïéçéâî åäìë íéðéâî éðä

ïéðéã éçéìù ïåðéà ìëá øáìâ åèîã ãò àîìòã 
ïéãëå íéãàîã àáëëì ïéâøãá ïéâøãã àìëéä 

àåääá úøèòúàå à÷ìñ ïéìééç ïåðéà ìëá àçåø 
 àúëåã àåääå äéøúàá àúëåã àåää øàúùàå
 àîìùàì éèäøî ïéçéìù ïåðéà íéöøä àú éø÷à

àîìò éøèñ ìëá ïéðòøåôå ïéðéãä:  

 כלאת  נושאתהיא  ,עולה כשתפלה
 קשרים וקושרת ,והמחנות הללו המאורות
 ברוח רוח שנקשר עד ,כאחד כולם ונכללים

 עמוד ותוא לתוך ונכנסים .אחד והם
 אשרי .הרביעי ההיכל של ברוח כללילה

 דגלו ריםוֵמ ,רבונו סוד שיודע מי של חלקו
 זה צריך הכל ,וראה ובא. שצריך במקום

 זה ולהאיר זה עם זה להשלים לזה וזה לזה
 שצריך למקום הכל שעולה עד ,בזה

 כך ואחר ,בהתחלה מלמטה ,שלמות
 הצדדים בכל היא השלמות ואז ,מלמעלה

 הללו הסודות שיודע מי .כראוי כלה ונשלם
 ברבונו שמתדבק זהו ,שלמות ועושה
 את מעטר והוא ,הקשות הגזרות כל ומבטל

 àúåìö à÷ìñ ãë)å( ïéøåäð éðä ìë ìéèð
 ãò àãçë åäìë åìéìëúàå ïéøù÷ øù÷å ïééøùîå

åâ åìàòå ãç ïåðéàå àçåøá àçåø øù÷úàã àåää 
 äàòéáø àìëéäã àçåøá àììëúàì àãåîò
 íéøàå äéøàîã àæø òãéã ïàî äé÷ìåç äàëæ
 êéøèöà àìë éæç àúå êéøèöàã øúàá äéìâã
 àã íò àã àîìúùàì àãì àãå àãì àã
 øúàì àìë ÷éìñã ãò àãá àã àøäðúàìå
 àìéòìîå àúéîã÷á àúúî åîéìù êéøèöàã
íéìúùàå ïéøèñ ìëá åîéìù åäéà ïéãëå øúáì 
 ãéáòå ïéìà ïéæø òãéã ïàî úåàé à÷ãë àìë
 ìë ìéèáå äéøàîá ÷áãúî åäéà àã åîéìù
                                                                                                                                                                                     

  ). א"נ(ב "הרש. נושאי תריס ורומח להלחם' פי א
  
 )יהל אור(רבוא  ב
 ).יהל אור(שליחן דעלמא  ג
 ).יהל אור(וכד  ד
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 אדם וזהו .העולם על ברכות ומושך רבונו
 לא לתויותפ ,העולם עמוד צדיק שנקרא
 והוא ,הבא בעולם וחלקו ,ריקם חוזרת

  .האמונה בני בחשבון
 החיות וכל הללו ההיכלות כל ,בא וראה

 הללו האורות וכל הללו הצבאות וכל הללו
 כדי ,לזה זה צריכים הללו הרוחות וכל

 כך אחר ולהשתלם מלמטה להשתלם
 זה מתדבקים הם הללו ההיכלות .מלמעלה

 של( שלמעלהצבעים ה כמו לםווכ. בזה
 שבתוכם מה כל ,זה עם זה דבוקים )העין
 תימהבס שנראה מראה כאותו הם

 .נוצץ הרוז תואו ונראה ,העין כשמתגלגלת
 ,גלגול באותו )בו (נראה שלא מה ואותו

 ולכן ,הכל על ששולטת רוח אותה הוא
ודרגות על ( דרגות על דרגות בזה זה עומד

  הכל שמתעטר עד, )דרגות

 ïàëøá êéùîå äéøàîì øèòà åäéàå ïéù÷ ïéøæâ
 éø÷àã ùð øá åäéà àãå àîìò ìò]à÷éãö[ 

 àééð÷éø øãäà àì äéúåìöå àîìòã àãåîò
 ïáùåçá åäéàå éúàã àîìòá äé÷ìåçå  

ïéìëéä éðä ìë éæç àú àúåðîéäî éðá éðä ìëå 
 éðä ìëå ïéøåäð éðä ìëå ïéìéç éðä ìëå àúåéç

 åäìë ïéçåø]åëéøèöà) [êéøèöà( àã >àãì <
)àãá( àîìúùàìå àúúî àîìúùàì ïéâá 
>ì< àìéòìî øúá>ïåðéà ïéìëéä ïéìà <) ïåðéà

ïéìà ïéìëéä( ïéðååâë åäìëå àãá àã ïé÷áãúî 
 àìéòìã]ð"àðéòã à[ äî ìë àã íò àã ïé÷áãúî 
éåâá éã ïåðéà åäé>àåääë <)àåääá( åæéç 

àéæçúîãà éæçúàå àðéò àìâìâúî ãë åîéúñá 
 éæçúà àìã äî àåääå õéöð àøäæ àåää)äéá (

 ìò àèìùã àçåø àåää åäéà àìåâìâ àåääá
 ïéâøã ìò ïéâøã àãá àã àîéé÷ êë ïéâáå àìë

)ïéâøã ìò ïéâøãå (àìë øèòúàã ãòá  
  âî/á  

 ותםא כל אלמלא ,וראה ובא. כראוי
 העין כשנסתמת ,שנראים העין שלצבעים 

 אותם נראים לא ,לובגלג ומתגלגלת
 , צבעיםאותם ואלמלא .שזוהריםצבעים ה

 .עליהם ששולטנסתם ה אותו נדבק לא
 ,בזה זה ונקשר בזה זה תלוי שהכל נמצא

 ורצון ,השלישי בהיכל כאחד הכל כשנכלל
 ואז ,הרביעי בהיכל להתעטר עולה התפלה

 כאן ,אחד וקשר אחד וןורצ אחד הכל
  .לרבונו להתרצות השתחואה

 ïéðååâ ïåðéà ìë àìîìà éæç àúå úåàé à÷ãë
 àìâìâúàå àðéò íéúñà ãë ïééæçúàã àðéòã
 àìîìàå ïøäæã ïéðååâ ïåðéà ïåæçúà àì àìâìâá
 àèìùã íéúñã àåää ÷áãúà àì ïéðååâ ïåðéà
 øù÷úàå àãá àã àéìú àìëã çëúùà åäééìò

ìëúà ãë àãá àã àìëéäá àãçë àìë ìé
 àøèòúàì à÷ìñ àúåìöã àúåòøå äàúéìú
 àãç àúåòøå ãç àìë ïéãë äàòéáø àìëéäá

 àãç àøåùé÷å]àëä[ äàöøúàì äàåçúùä 
äéøàîáâ:  

 נהומש הוא זה היכל .הרביעי היכל
 ,מזה לפנים זה ,היכלות ארבעהולו  ,םמכל

 שנקרא רוח הוא כאן .אחד היכלוכולם 
 כל של הזכות הפךמת זה במקום ,תכּוְז

 יוצאים ממנהו ,הכל תלוקח זו רוח .העולם

äàòéáø àìëéäã àéðùî åäéà àã àìëéä 
 åäìëå àã ïî åâì àã àãì ïéìëéä òáøà åäìëî

ã àçåø åäéà àëä àìëéä ãçúåëæ éø÷àä øúàá 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ”א ס ע”צז ע א
 .אריכות ביהל אור' עי ב
 .אריכות ביהל אור' עי ג
  ).א"ד(גבורה  ד
ו "ט' א פ"אבמבוא שערים שער ' עי). יהל אור(א "פנחס רסה ע' ועי" חובה"א הקרוי "והוא ההיפך מסט ה

 כי סוד נהר דינור הוא היכל זכות ונודע הוא כי בכל עולם ועולם יש ,זה לשונו) ד"ב סב ע"ה ח"ד בדע"הו(
ומשם נבראים , נהר דינור אחד והנה הנהר דינור שבכל עולם היא הגבורה שבה שהוא נור אש גמור

ד בירור המלכים דמיתו ולכן בכל וסוד הענין כי זה נהר דינור הוא סו, המלאכים שנבראים ומתים בכל יום
יום ויום מתבררים מהם ניצוצות ונעשה מהם מלאכים ואינם יכולים לקבל הארה ומתים וחוזרים לשרשם 

 .בנהר דינור עצמו
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 ,מתפשטים ניצוצותכולם מ ,אורות שבעים
 האחרים כמו מתפשטים שלא בעגולוכולם 

 זה ומאירים בזה זה מתדבקים) והם( ,הללו
 העולם ותוי כל זכ.בזה זה אחוזים בזה

מכולם ו ,הללו המאורות לפניעומדים 
 כאחד שקולים מאורות שני יוצאים

  הםאלה כנגד. תמיד לפניהם שעומדים
 שסובבים שבחוץ גדולים ממונים שבעים

 שבעים .ההיכלות ארבעת )אלה (כל את
 ,לפניהם שעומדים אורות ושני אלו אורות
 הכתוב סוד וזה ,ולפנים ילפַנ פנימייםכולם 

לפני ". בשושנים סוגה חטים ערמת בטנך"
 כלו תיווהאורות הללו נכנסים כל הזכ

 הללו האורות שני .לדון העולם ימעש
 שבע שיש )שהם( משום ,עדות מעידים

 וכל )כל כן( ,הארץ בכל שמשוטטים 'ה עיני
 מעשה באותו נרשם בעולם שנעשה מה

 .בקיומם ועומדים ,ממש זכות ואותה ממש
 ומסתכלים בהם רואים הללו האורות ושני

 .האלה אורות שבעים לפני ומעידים
 הן דינים ודנים גזרות גוזרי אלה שבעים

. הזכות מקום הוא וכאן ,לרע הן לטוב
 ,ו"יה שהם אותיות שלש נרשמו זו רוחב

 במקום נדבקות הללו האותיותר שאשכ
 נרשמים אז ,ונקבה זכר של בהדבקות הזה

 אור יוצא כך אחר .משם מסתלקים ולא בו
 הזה האור .צדדים לארבעה שמאיר אחד

 דין בתי שלשה שהם אחרים שלשה מוציא
 ,העולם בדברי אחרים דינים שדנים

 בכל ,בשלמות ,במחלות ,ניובע ,שרובע
 .בהם נדון שהעולם דברים שאר אותם
 לפנים ראשונים שבעים לאותם אחד היכל

  .האחרים שלשה לאותם שלשהמ

 åäìë ïéøåäð ïéòáù å÷ôð äéðî àìë ìéèð àã
 ïéìàë éèùôúî àìã àìåâòá åäìëå ïööðî
 àãá àã ïéøéäðå àãá àã ï÷áãúî ïéðøçà

ïãéçààïééëæ ìë àãá àã á ïéìà éî÷ àîìòã 
é÷ôð åäìëî ïéîéé÷ ïéøåäðâ ïéìå÷ù ïéøåäð ïéøú 

 éîéé÷ã àãçë ïåðéà ïéìà ìá÷ì àøéãú åäééî÷
 ìë ïéøçñã øáì ïðîî ïáøáø ïéòáù)éðä (]ïåðéà[ 

ïéìà ïéøåäð ïéòáù ïéìëéä òáøàã ïéøåäð éøúå 
åâ ïéàîéðô åäìë åäééî÷ ïéîéé÷ãä àã àæøå åâì 

 áéúëã)â æ øéù ( äâåñ íéèç úîøò êðèá
 ìëå åëæ ìë ïéìàò ïéìà ïéøåäð éî÷ì íéðùåùá

ãúàì àîìòã ïéãáåò ïåðéà ïéìà ïéøåäð ïéøú àð
 ïéâá àúåãäñ éãäñ)ïåðéàã (]úéàã[ éðéò äòáù 

åäé"àòøà ìëá éèèùîã äå ãéáòúàã äî ìë 
àåääá íéùøúà àîìòáæ àåääå ùîî àãáåò 
îåé÷á éîéé÷å ùîî àúåëæ ïéøåäð ïéøú ïéìàå åäéé

ò ïéìà éî÷ éãäñå ïìëúñîå åäá ïàîç ' ïéøåäð
ò ïéìà ' éøæâ]éðééãå ïéøæâ[) éðééã ïéøéæâ( ïä ïéðéã 

 àçåø àúåëæã øúà åäéà àëäå ùéáì ïä áèì
ïåðéàã úìú ïååúà åîéùøúà äéá àãçäé " ãëã å

 àúå÷áãúàá øúà éàäá ï÷áãúî ïååúà ïéìà
 àìå äéá åîéùøúà ïéãë àá÷åðå àøåëãã
 øéäð àøåäð ãç ÷ôð øúáì ïîúî ïåãòúà
 ïéðøçà úìú ÷éôà àøåäð éàä ïéøèñ òáøàì

ïåðéàã éúá úìú )ðéãà] (ïéðéã[ ïéðéã ïéðééãã 
 ïéòøîá åðëñîá àøúåòá àîìòã ïéìîá ïéðøçà
 åäá ïãúà àîìòã ïéìî øàù ïåðéà ìëá åîéìùá

ò ïåðéàì àìëéä ãç ' ïéìàì àúìú åâì éàîã÷
ïéðøçà àúìúè:  

 ,שלמטה אלו כל וכוללת הזו הרוח עולה
 ויש ,מתלהטת אחת קדושה חיה ומוציאה

 àúúìã ïåðéà ìë ìéìëå àçåø éàä à÷ìñ
àèäìúî àùéã÷ àúååéç ãç ÷éôàåé äì ïéðééòå 

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(אחידין  א
 ).יהל אור(זכוון  ב
 ).יהל אור(נפקו  ג
 .נמחק ביהל אור ד
 ).יהל אור(לגו  ה
 .ע מקורו"וצ, )כן כל(ף בדפוס וילנא נוס ו
 ).יהל אור(בהו ההוא  ז
  ).הערת הזוהר(א "קנט ע ח
 .אריכות ביהל אור' עי ט
 ".חיותא קדישא מלהטא"ובמקומו איתא , נמחק ביהל אור" חיוותא קדישא מתלהטא" י
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 באלף להשגיח אדם עיני כמו יםיעינ לה
 .הדין בעלי צבאות רבבות ורבוא אלפים
 וסוגרים ופותחים פתקים לוקחיםכולם 
 הזו החיה תחת. דין ומשלימים בעולם
 ככפתור כולם ,לוהטים שרפים ארבעה

 ושנים שבעים עולים ,אש ושביבי ופרח
 ,באש מלהטים אחד לכל גלגלים

 אלףו ,אש של אחד נהר נעשה ,כשנוסעים
 ומשם ,האש לאותה משמשים םאלפי

 ,נוסעים כשהגלגלים .צבאות כמה יוצאים
 בתוך מהם שיעמדו רבבות רבוא ,הם כמה

 יוצאים השני ההיכל תחת .האש אותה
 ,כאן להתקרב ובאים שמזמרים צבאות
 העולם ניוממ אותם כל, נשרפיםוכולם 

 לשלוט דינם יוצא מכאן , לשלוטשהתמנו
 בשלש שנרשמה הרוח אותה מתוך

 מהעולם קיומם מעבירים ומכאן ,אותיות
 שלא ,ויוצאת ששופעת הזו באש ונדונים

 בשלש שנרשמו משום ,הזה בהיכל נמסר
 ,בהם נכללת הזו הרוח כאן .אותיות) שלש(

 שאין ומחנות צבאות מוציאה החיה אותה
 יוצאים העולם דיני כל. חשבון להם

 פרט ,לרע והן טוב הן ,הזה מההיכל
 נתנה שלא ,ומזונות חיים בנים ,לשלשה

 עליון נהר באותו שהרי ,הזה במקום רשות
 ,עומד הדבר ממנו שופעים האורות שכל

  באמצע

àùðéà éðéòëà  àåáøå ïéôìà óìàá àçâùàì
ïååáøá ïé÷úô ïéìèð åäìë àðéãã ïåäéøàî ïéìééç 

ôå éàä úåçú àðéã åîéìùàå àîìòá ïéøâñå ïéçú
ã àúåéç ' ïùåùå øåæçë åäìë ïèäìî íéôøù

ò ïé÷ìñ àùàã éáéáùå" ïèäìî ãç ìëì ïéìâìâ á
 óìà àøåð éã ãç øäð ãéáòúà ïéìèð ãë àùàá

 ïéôìà)å(àøåð àåääì ïéùîùîâ äîë é÷ôð ïîúî 
ïååáø àåáø ïåðéà äîë ïéìèð ïéìâìâ ãë ïéìééçã 

î ïåîå÷éã àìëéä úåçú àøåð àåää åâá åäééð
 àëä àáø÷ì ïééúàå ïéøîæîã ïéìééç é÷ôð àðééðú

ïåðéà ìë åäìë ïåã÷åúàåä ïåðîúàã àîìòã ïðîî 
 åâî äàèìùì ïåäðéã ÷éôð àëäî äàèìùì
 àëäîå ïååúà úìúá íéùøúàã àçåø àåää

ïéøáòîå ]åäééîåé÷) [åäééî÷( åðãúàå àîìòî 
 ÷éôðå ãéâðã àøåð éàäáãà àì éàäá øñîú
 åîéùøúàã ïéâá àìëéä)á( àëä ïååúà úìú

éàäæàúååéç àéää åäá ìéìëúà àçåø ç ÷éôà 
 ïéðéã ìë àðáùåç ïåäì úéìã ïééøùîå ïéìééç

øá ùéáì ïä áèì ïä é÷ôð àìëéä éàäî àîìòãè 
ðá úìú"éç é"ðåæîå é" øúàá åùø áäééúà àìã é

 ïéãâð ïéøåäð ìëã äàìò øäð àåääá àäã àã
é÷ äéðîàúéòöîàá äìî àîé  

  ãî/à  
 כנגד קןומת מקום הוא הזה ההיכל

 עולה וזו ,הזו הרוח בתוך שלמעלה הרוח
 ,הזה להיכל הם פתחים עשר שנים, בהם
 ניםווממ שרים אותם כל ופתח פתח בכל

 הדינים אותם כל למטה להודיע שמכריזים
 קרא" שנאמר כמו ,למטה לרדת העתידים

קורא בחיל  ["'גודו אילנא וגו אמר וכן בחיל
 הכרוזים ומתוך]. וכן אומר קצצו האילן

 דבראת ה לוקחים הכנפים בעליכל  הללו

 àçåø ìá÷ì àð÷úî øúà àåä àã àìëéäã
 øùò ïéøú åäá à÷ìñ àãå àã àçåø åâá àìéòìã
 ìë àçúôå àçúô ìëá àã àìëéäì ïåðéà ïéçúô
 àúúì àòãåàì éæøëî ïåðéàã ïðîîå ïéëøñ ïåðéà
 úàã äîë àúúì àúçðì ïéðéîæã ïéðéã ïåðéà ìë

 øîà) ìàéðãàé ã ( åãâ øîà ïëå ìéçá àø÷
åâå àðìéà ' ïåäéøî ìë äìî éìèð ïéìà éæåøë åâîå

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(אנשא  א
 )יהל אור(רבבן  ב
 ).יהל אור(נהרא  ג
 ).יהל אור(רבבן  ד
 ).הערת הזוהר(א ”סט ע ה
 ).יהל אור(מעבירין  ו
 ).יהל אור(והאי  ז
 ).יהל אור(חיותא  ח
  ). הערת הזוהר(א " קפא עט
  ).הערת הזוהר(א ”קכה ע י
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 .חמה של לרקיע הדבר שמודיעים עד
 דבר יוצא ,השמש כשיוצאת ,ומשם

 הנחש לאותו שמגיע עד בעולם ומשוטט
 ,בו קפואים הרקיע כוכבי שכל ,הרקיע של

 ,הדבר ושומעים. הרקיע באמצע שהוא
. השמים( שתחת השרים ותוא ולוקחים

 אותו על ניםושממ ואותם ,)השמש א"ד
אפילו ו .לעולם מתפשט ומשם ,הנחש
 השמים עופותאפילו ו ושדים רוחות

 שבים הכרוזים .בעולם אותו מודיעים
 רוח )להסתלק( עולה לא ,פתחים וסותמים

 כולם התחתונות הרוחות שכל עד ברוח
 ,הזו הרוח )אחר כך הרוח( עם יחד אחד

 שנעשה עד בזה זה ונכנסים נכלליםכולם ו
 כאן ,חליו בבית נמצא אדםכש. אחד הכל
 תלויים החיים ,למות הן לחיים הן נדון

 חיים נותנים ,לחיים כאן נדון אם ,למעלה
 אשרי .נותנים לא ]אז[ ,לא ואם ,מלמעלה

 ,ויוצא ונכנס ברבונו שנדבק מי של חלקו
 על להתגבר בארץ אפים על קידה כאן
 ואין אמונה אל" נאמר הזה ההיכל על ,הדין
  ."' וגועול

å äìî ÷éôð àùîù ÷éôð ãëúà àîìòá àééèù
ç àåääì éèîã ãò éáëë ìëã àòé÷øã àéå

 àòé÷øã àúéòöîàá åäéàã äéá åãéìâ àòé÷øã
 ïéè÷ðå äìî ïéòîùå ïéëøñ ïåðéà äì úåçúã

)àéîù (]àùîù[ àéåéç àåää ìò ïðîîã ïåðéàå 
 ïéãùå ïéçåø åìéôàå àîìòì èùôúà ïîúîå
 ïéæåøë àîìòá äéì éòãåî àéîù éôåò åìéôàå

 ïéçúô ïéîúñå ïéáú]à÷ìñ àì[) à÷ìúñàì (
 ãç åäìë éàúú ïéçåø åäìëã ãò àçåøá àçåø

]éãäá[) øúá àçåø (éàäà ïìéìëúà åäìëå àçåø 
àãá àã ïéìàòå ùð øá ãç àìë ãéáòúàã ãò 

 ïä íééçì ïä ïãúà àëä äéòøî éáá åäéà ãë
 íééçì àëä ïãúà éà àìéòì àééìú ïééç úåîì

àì éàå àìéòìî ïééç éáäéàì  äàëæ ïéáäé 
 äéøàîá ÷áãúàã ïàî äé÷ìåçìåòéå ÷éôðå 

)àëä(ïéôðàá äãé÷ á ìò àøáâúàì àòøàá 
 øîúà àìëéä éàä ìò àðéã)ã áì íéøáã ( ìà

îàåâå ìåò ïéàå äðå'â:  

 הברק היכל זה היכל .החמישי היכל
 לאותם ומאיר שמזהיר רוח שהוא ,רשזוֶה

 ופותחת כלולה היא זו רוח .התחתונים
 .הצדדים לכל ונוצצת מאירה וסוגרת
 .הארגמן כעין אחד אור מאיר זה מנצנוץ

צבעים ה )כלל( כל כולל הזה האור
 ,ירוקו םואד רוושח לבן אור ,שמאירים

 ,םובאד לבן נרקם .באלה אלה נכלליםו
 ונעשית ,רובשח לבן כך אחר .ירוקבשחור ו

 ,םוואד ירוק בה ונכלל ,קמתומר אחת חיה
. דמויותה כל שכולל אדם כדמות דמותהו

 חיות שהם עמודים ארבעה יצאו ממנה
 אופן נקרא אחד ,שלמטה אלה על גדולות
 מאיר זה שכשנראה משום ,שנים שהוא
 .בזה זה נכנסו ,בזה זה וקדבו ,בתוכו אחר
 ארבעה ונראים ,בזה זה אחר נכנס כך אחר

 גוף וכולם ,העולם רוחות לארבעה ראשים
 יהיה כאשר" בהם שכתוב הם ואלה .אחד

äàùéîç àìëéäã÷øáã àìëéä àã àìëéä  à
 éàúú ïåðéàì øéäð øéäæîã àçåø åäéàã øéäæ

 àã àçåø)ã( øéâñå çúôå ìéìë åäéà]å øéäð[ õéöð
éòë àøåäð ãç øéäð àã åöéöðî ïéøèñ ìëì ï

 ìéìë àã àøåäð àðååâøàìë]ì[ ïéøäðã ïéðååâ 
 ïéìà ïìéìëúà ÷åøéå ÷îåñ íëåàå øååç àøåäð
 øúáì ÷åøéá íëåà ÷îåñá øååç íé÷øúà ïéìàá

àá øååçàúååéç ãç ãéáòúàå íëåä àî÷øî 
 øáã àð÷åéãë àäð÷åéã ÷îåñå ÷åøé äá ìéìëúàå

äðéî ïéð÷åéã ìë ìéìëã ùðåã å÷ôð  ' ïéëîñ
 éø÷à ãç àúúìã ïéìà ìò ïáøáø ïååéç ïåðéàã

åäéàã ïôåàæ øéäðúà éàä éæçúà ãëã ïéâá ïéøú 
 øúáì àãá àã ìàò àãá àã ÷éáã äéåâá àøçà

åæçúàå àãá àã àøçà ìàòã ï 'ãì ïéùéø ' ïéøèñ
 åäá áéúëã ïåðéà ïéìàå àôåâ ãç åäìëå àîìòã

)æè à ìà÷æçé ( ïôåàä êåúá ïôåàä äéäé øùàë

                                                                                                                                                                                     

  ".בהאי' רוח"ובמקומו איתא , נמחק ביהל אור" האי) רוחא באתר(בהדי " א
 ).יהל אור(באפין  ב
 .אריכות ביהל אור' עי ג
  ).א"ד(חסד  ד
 ).יהל אור(חיותא  ה
 ).יהל אור(מניה  ו
 ".חד אופן אקרי דאינון"נמחק ביהל אור ובמקומו גורס " חד אקרי אופן דאיהו" ז
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 זה קשורים אלה וכל ".האופן בתוך האופן
 שלא העליונות של מראות כמראה ,בזה

 ארבעה של הזו החיה .לעולמים נפרדות
 באלה אלה אחוזים קמיםומרצבעים 
 החיה שכשנוסעת מכאן .רוחות לארבעה

 של הזו הרוח. רוחות לשני נוסעת היא ,הזו
 של זו רוח ,רוחות בשתי נכללת הברק
 אותם וכל ,אחת חיה מוציאה הברק

 ,ממנה מאירה אחרת רוח ,האורות
 שני ממנה מאירים ,מלהטת רוח שנקראת

 הללו והאורות .ארבעה שהם אורות
 החרב להט" הוא אןוכ ,צבעיםב מתהפכים
 שמהפכים מאורות אותם אלו ,"המתהפכת

 ואלה ,)חוקקים ואלה( החרב שנינות
 שלהט משום ,שלמטה ההיכל על עומדים

 שבעים אותם על עומדת הזאת החרב
 אותם כל ,מכאן .הדין בית של אורות

 ראשם על תלויה חרב ,דין שדנים יניםיד
  .מלמעלה

äìëå åæéçë àãá àã ïéøéù÷ ïéìà åïåæéçãà ïéàìò 
 ïéðååâ òáøàã àúåéç éàä ïéîìòì ïùøôúî àìã

ãì ïéìàá ïéìà ïãéçà ïî÷øî ' ãë àëäî ïéøèñ
àìèð àã àúåéç àìèðáïéøúì  àçåø éàä ïéøèñ 

 à÷øáã àã àçåø ïéçåø ïéøúá ìéìëúà à÷øáã
 àøçà àçåø ïéøåäð ïåðéà ìëå àúåéç ãç ÷éôà
 äéðî ïéøäð àèäìî àçåø éø÷àã äéðî øéäðúà
 ïéëôäúî ïéøåäð ïéìàå òáøà ïåðéàã ïéøåäð ïéøú

 åäéà àëäå ïéðååâá)ãë â úéùàøá ( áøçä èäì
 ïëôäúîã ïéøåäð ïåðéà ïéìà úëôäúîä àððù

 àáøçã)óéìâ ïéìàå (] àìëéä ìò éîéé÷ ïéìàå
 ïåðéà ìò àîéé÷ áøçä èäì éàäã ïéâá àúúìã

ò ' éðééãã ïéðééã ïåðéà ìë àëäî àðéã éáã ïéøåäð
àééìú àáøç àðéã[àìéòìî åäééùéø ìò   

 אותם הם ,אלה של הזו החרב להט
 אחת חיה הוציאו ,שמאל צד של אורות
 עומדים שלא ,ארבע על שעומדת אחרת

 .משמאל ושנים מימין שנים .בקיומם
 מהם נוצץ ,באלה נכנסת הזו החיה כשרוח

 מההיכל ויוצאים ,לוהטים ניצוצות שני
 הניצוצות .תמיד ומתהפכים החוצה הזה

 לפעמים נקבות לפעמים ,לוהטים הללו
 מלאכים ולפעמים רוחות לפעמים ,זכרים

 החיה נכללתר שאשכ משום ,מהל. קדושים
 שנכללים זקוהח מתוך ,הראשונה בחיה הזו
 שלא תמיד לוהט אחד ניצוץ יוצא בזה זה

 של אחריהם והולך ושט ,לעולמים כבה
 זכרים הםעכשיו ו. ניצוצות שני אותם

מים ימסיש טרםו .בעולם שליחות ועושים
  בהם מכה הזה והניצוץ ,)אז(נכבים 

 øèñìã ïéøåäð ïåðéà ïéìàã áøçä èäì éàä
àúåéç ãç å÷éôà àìàîùã ìò àîéé÷ã àøçà  '

 éøúå àðéîéî éøú åäééîåé÷á éîéé÷ àìã
 ïéìàá ìàò éàä àúåéçã àçåø ãë àìàîùî
 éàäî é÷ôðå ïèäìî ïéöåöéð éøú åäééðî õéöð

ïéöåöéð ïéìà øéãú éëôäúîå øáì àìëéäâ 
 ïéçåø ïéðîæì éøáåâ ïéðîæì éá÷åð ïéðîæì ïèäìî
 ãëã ïéâá àîòè éàî ïéùéã÷ ïéøéò ïéðîæì

ìëúààúååéçá àúååéç éàä ìéã åâî äàîã÷ 
 àöåöð ãç à÷ôð àãá àã ïìéìëúàã åôé÷ú

àèàùå ïéîìòì êòãúà àìã øéãú àèäìîä 
 àúùäå ïéöåöéð ïéøú ïåðéàã åäééøúáà àìæàå
 àì ãòå àîìòá àúåçéìù ïéãáòå ïéøáåâ ïåðéà

 éëòãúî éîééñî)ïéãëàåää  (]àåääå[ àöåöéð 
åäá ùèá  

  ãî/á  
 והם ,כמקדם חדשיםומת להם ומאיר

 וטרם .ומשוטטות והולכות נקבות
ïåùãçúàå ïåì øéäðåå éá÷åð ïåðéàå ïéîã÷ìîë 

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו, וצדחיווןבדפוס וינלא איתא  א
 ".הכא כד נטלי חיותא דא נטיל"ובמקומו איתא , מחק ביהל אורנ" מהכא כד נטלא חיותא דא נטלא" ב
  ).הערת הזוהר(ב ”נג ע ג
 ).יהל אור(חיותא בחיותא  ד
 ).יהל אור(ושאיט  ה
 ).יהל אור(ואתהדרן  ו
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 בהם מכה זה וניצוץ .נכבות הן מותישמסי
 שאותו משום ,כמקדם וחוזרים להם ומאיר
 . צבעיםמארבעה כלול ,מהכל כלול ניצוץ
 רוח. הללוצבעים ה לכל מתהפכים הם ולכן

 ונראים ,שאמרנו כמו ,אחר ברוח נכלל זה
 ניםהראשו כאחרים ולא ,כאחד שנים

 פרט נראים לא בזה זה נכלליםר שאשכ
 ועומדים ,שנים נראים וכאן ,לאחד

 על ואף .התחתונים מכל כלולים בחביבות
 מתפשט כאשרו .אחד הם ,שנים שהם גב

 ונראים ,ברוח רוח )כשהתפשטו פרט(
 )זה( וזה .התחתונים מכל כלולים ,בחביבות

 עפרים כשני שדיך שני" שכתוב סודהוא 
 וכששני". בשושנים עיםוהר צביה תאומי
 אז ,בחביבות בזה זה מתפשטים רוחות

 היכל .אהבה היכל ונקרא זה היכל חוזר
 ונגנז ,בקיומו תמיד עומד זה היכל .האהבה

 .בו להתדבק שצריך למי הסודות בסוד
 כך אחר ".לך דיוד את אתןשם " כתוב וכאן

 ,אחד שהם רוחות שני מאירים כאשר
 אלפים ,יםצדד לכמה צבאות כמה יוצאים
 נקראים מהם , שיעורלהם שאין ורבבות
 עד .רמונים מהם ,גפנים מהם ,דודאים

 אותו עד ,החוצה צבאות כמה שמגיעים
 שלא בחביבות וכולם .גהונ שנקרא כוכב

 איש יתן אם" כתוב וכאן .לעולמים נפרדים
 כאן ".לו יבוזו בוז באהבה ביתו הון כל את

 קלהתדב ידים ופרישת השתחואה )כתוב(
  .רבונו באהבת

äååäàà ùèá àöåöéð ]åäá) [åäì( ïåì øéäðå 
 ìéìë àöåöéð àåääã ïéâá ïéîã÷ìîë ïøãäúàå

ãî ìéìë àìëî ' ïéëôäúî ïåðéà àã ïéâáå ïéðååâ
 àøçà àçåøá ìéìëúà àã àçåø éðååâ éðä ìëì

ãë ïéðøçàë àìå àãçë ïéøú ïåæçúàå ïøîà÷
 øá éæçúà àì àãá àã ìéìëúà ãëã ïéàîã÷

 ïåæçúà àëäå ãç]ïéøúïéîéé÷å [ )éîéé÷å( 
òàå éàúú åäìëî ïìéìë àúåáéáçá" ïåðéàã â

 èùôúà ãë ãç ïåðéà ïéøú]ð"èùôúàã øá àå[ 
 åäìëî ïìéìë àúåáéáçá ïåæçúàå àçåøá àçåø

 éàúú)å( áéúëã àæø àåä àã)ä ã øéù ( éðù
 íéòåøä äéáö éîåàú íéøôò éðùë êéãù
 àãá àã ïèùôúî ïéçåø ïéøú ãëå íéðùåùá
 éø÷àå àìëéä éàä øãäúà ïéãë àúåáéáçá
 íéà÷ àã àìëéä àúåîéçøã àìëéä äáäà ìëéä
 ïàîì ïéæøã àæøá æéðâúà äéîåé÷á øéãú

 áéúë àëäå äéá à÷áãúàì êéøèöàã)âé æ íù (
áì êì éãåã úà ïúà íù ïéçåø ïéøú ïéøäð ãë øú

 ïéôìà ïéøèñ äîëì ïéìééç äîë é÷ôð ãç ïåðéàã
 íéàãåã ïåø÷à ïåäðî àøåòéù ïåì úéìã ïååáøå
 ïéìééç äîë åèîã ãò íéðåîø ïåäðî íéðôâ ïåäðî
 åáéáçá åäìëå äâð éø÷àã àáëë àåää ãò øáì

 ïéîìòì ïéùøôúî àìãá áéúë àëä)æ ç íù (
 åúéá ïåä ìë úà ùéà ïúé íà åæåáé æåá äáäàá

 àëä åì]áéúë[ ïéãéã åùéøôå äàåçúùä 
äéøàîã åîéçøá à÷áãúàìá:  

 ט"חו שנקרא רוח הוא כאן .ששי היכל
 ".שפתותיך השני כחוט" הכתוב סוד ,השני

 היכל נקרא )שנקרא היכל( הזה ההיכל
 הרוחות שכל רצון שהוא רוח כאן .הרצון

 בה להדבק אחריה רצים הללו התחתונות
 ועומד בשש נכלל זה רוח. באהבה בנשיקה

 ועומד ,עמו יחד שלמטה בשש נכלל .בשש
 שנים מוציא זה רוח ולכן .עליונים בשש
 מלמטה כולם כלולים אורות עשר

 הם הללו האורות עשר שנים ומלמעלה
 אלו כל ולקבל למעלה לעלות שמחים

äàúéúù àìëéäâ àëä  éø÷àã àçåø àåä
åç" áéúëã àæø éðùä è)â ã íù ( éðùä èåçë

 àìëéä éàä êéúåúôù)éø÷àã àìëéä (]éø÷à[ 
 éðä ìëã àåòø åäéàã àçåø àëä ïåöøä ìëéä
 äéá à÷áãúàì äéøúáà ïéèäø ïéàúú ïéçåø
 úéùá ìéìëúà àçåø éàä àúåîéçøá ä÷éùðá

úéùá àîéé÷åã äéãäá àúúìã úéùá ìéìëúà 
ò úéùá àîéé÷å ÷éôà àçåø éàä êë ïéâáå ïéàì

 éðä àìéòìîå àúúî åäìë ïìéìë ïéøåäð øñéøú

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו"בדפוס וילנא איתא והאי וצ א
 .אריכות ביהל אור' עי ב
 ).א"ד(ת "ת ג
שכן ההיכלות הם , "רוחא"וזהו הנקרא לקמן . 'א פרק ז"ח שער טנת"י כאן וע"שער מאמרי רשב' עי ד

לים אליו ונכללים בו ההיכלין תתאין עו' וכל ה, בסוד עולם הבריאה שכן הרוחין והנפשין שם אינם אלהות
 ).ב"א פה ע"ביארוים ח(
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 מי ,הכל רצון ,רצון שהוא זה היכל. שלמטה
 זהו ,ןלכא אותם ומעלה קשרים שקושר
 ההיכל בתוך .בחביבות 'מה רצון שמוציא

 נשיקות שנושק ,באהבה משה נאסף הזה
 רוח זה רוח .משה של ההיכל זהו .אהבה

 אהבה שממשיך היחוד של הרוח ,האהבה
 עשר שנים) הם( ואותם. הצדדים לכל

 שלהם מהנצנוץ .ולוהטים עולים אורות
 אוהבי קדושות חיות ארבע יוצאות
 גדולות חיות םנקראי אלה .האהבה

 ,בהם כללילה קטנות אותם להתחבר
 אלו". גדולות עם קטנות חיות" שכתוב
 אגוז כמו ,צדדים לארבעה בזו זו אחוזות
 היכל נקרא ולכן ,צדדים לארבעה שמחבר

 אגוז נתיג אל" שכתוב ,אגוז נתיג זה
 אגוז גנת משום ,אגוז גנת אל ו מה".ירדתי
 זכר להתדבק האהבה היכל שהוא ,ירדתי

 ,עשר לשנים נפרדים הארבע אלה, בנקבה
 תחתונים אותם כל , לכל עברשלש שלש

 עם רוחות קיימים ובהם ,בהם כלולים
 עם אלה כולם ,אורות עם אורות ,רוחות

 שכלול זה רוח ואז .אחד שנעשים עד ,אלה
 של ברוח )להתעורר( להתעטר עולהמכולם 

 אותו ומזמין ,שמים שנקרא אותו ,מעלה
 שלמטה כולם שנקשרו כיון .עמו להתחבר

 ואז ".פיהו מנשיקות ישקני" אמר ,עמו יחד
וח ברוח ר להתקשר היא חהשמה

 בחבור םשל ואז היא ,ולהשתלם זה בזה
 ונשלמו עמו מתחבר זה שרוח כיון. אחד

 השלמות בכל בזה זה ומאירים בזה זה
 אדם צדיק שמתפלל זה ברצון כראוי

  שמעלה הכל כראוי

ãç ïåðéà ïéøåäð øñéøúå àìá÷ìå àìéòì à÷ìñì ï
 àåòø ïåöø åäéàã àã àìëéä àúúìã ïåðéà ìë
 àåä àã àëä ïåì ÷éìñå ïéøù÷ øù÷ã ïàî àìëã

åäéî ïåöø ÷éôàã" àã àìëéä åâá àúåáéáçá ä
åîéçøá äùî ùéðëúààéùðã àúåîéçø é÷éùð ÷á 

 àçåø àã àçåø äùîã àìëéä àåä éàä
 ìëì åîéçø êéùîàã àãåçéã àçåø àúåîéçøã

 ïéøèñ)å( ïéèäìå ïé÷ìñ ïéøåäð øñéøú ïåðéà
 éîéçø ïéùéã÷ ïååéç òáøà é÷ôð ïåäìã åöéöðî
 àøáçúàì úåìåãâ úåéç ïåø÷à ïéìà äáäàã

 åäá àììëúàì éèåæ ïåðéà]áéúëã[)  ã÷ íéìäú
äë (úåéç àã ïãéçà ïéìà úåìåãâ íò úåðè÷ 

ãì àãá ' àæåâàë ïéøèñ]àøáçúîã [
)àøáçúàì(ãì  ' àìëéä éø÷à êë ïéâáå ïéøèñ

 áéúëã æåâà úðâ àã)àé å øéù ( æåâà úðâ ìà
 éúãøé æåâà úðâã äéðéâá æåâà úðâ ìà éàî éúãøé
 àøåëã à÷áãúàì åîéçøã àìëéä åäéàã

àá÷åðáâïùøôúî òáøà ïéìà ãìú øñéøúì  ú
 åäáå åäá ïìéìë éàúú ïåðéà ìë øèñ ìëì úìú
 ïéìà åäìë ïéøåäðá ïéøåäð ïéçåøá ïéçåø ïéîéé÷
 ìéìëã àçåø éàä ïéãëå ãç åãéáòúàã ãò ïéìàá

 àøèòúàì à÷ìñ åäìëî]ð"àøòúàì à[ àçåøá 
éîù éø÷àã àåää àìéòìã" äéì ïéîæå í

 àúúìã åäìë åøù÷úàã ïåéë äéãäá àøáçúàì
 øîà äéãäá)à íù á ( åäéô úå÷éùðî éð÷ùé

 àçåøá àçåø àøù÷úàì äåãç åäéà ïéãëå
 àøåáçá åîéìù åäéà ïéãë àãá àã àîìúùàìå
 äéãäá øáçúà àçåø éàäã ïåéë àãç

>å< ìëá àãá àã åøéäðúàå àãá àã íéìúùà
 éæç à÷ãë åîéìù] ùð øá éìöã àúåòø éàäá
àìåë ÷éìñã äàëæ] àìåë ÷éìñã[éæç à÷ãë [  

  äî/à  
 אז ,בזה זה אהבה לחבר מקום אותו עד

 בשלמות באהבה זה ברוח מתחבר שמים(
 אותם כל )ואז ,בזה זה מתדבקים בהארה
 כל ,בזה שנכללו רוחות אותם וכל היכלות

 שהם והיכלות רוחות מאותם ואחד אחד

à àåää ãò ïéãë àãá àã åîéçø àøáçì øú
] åîéìùá åîéçøá àã àçåøá øáçúà àéîù

ïéãë àãá àã ï÷áãúî àúåøäðàá[ ïåðéà ìë 
 ãç ìë éàäá åìéìëúàã ïéçåø ïåðéà ìëå ïéìëéä

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"לש(א "ב קנו ע"ח' עי א
 ).יהל אור(דרחימותא  ב
אך , להפרידה בנקלאנו בהיותה לחה יכולים אשר על האגוז שדקה הקליפה הסוד ב במוח ת נגה נדבקג

 ).'ח שער מט פרק ב"ע (לגמריבה נדבקת  אחר היותה יבשה במוח האגוזל
 ).יהל אור(מתפרשין  ד
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 אותו נוטל ואחד אחד כל ,שמים של בכלל
 עמו להתחבר לו שראוי רוח ואותו היכל

 שהרוח משום. (כראוי עמו ולהשתלם
 קדוש רוח  שהואשמים שנקרא הזה הששי

 שנקרא הזה הרוח זה היכל נוטל ,למעלה
 וכך ,ביחוד אליהם אותם מעלהו ,ן"רצו

 משום א"נ .נשקהתמתחברים רצון ל
 אותם מעלה רצון שנקרא ששי רוח שאותו
 שמים מתחברים וכך ,יחוד באותו אליהם
 זה היכל נוטל ,למעלה קדוש רוח שהוא

 ,בזה זה )נשקהתל רצון שנקרא זה רוח
 וזה .בזה זה להשתלם ,בזה זה להתחבר

  ."' וגולרחל יעקב וישק" סוד

ïéçåø ïåðéàî ãçå íéîùã àììëá ïåðéàã ïéìëéäå 
 àçåø àåääå àìëéä àåää ìéèð ãçå ãç ìë
 àîìúùàìå äéãäá àøáçúàì äéì éæçúàã

 úåàé à÷ãë äéãäá] äàúéúù àçåø éàäã ïéâá
 ìéèð àìéòì àùéã÷ àçåø åäéàã íéîù éø÷àã

åöø éø÷àã àã àçåø àã àìëéä" ïåì ÷éìñ ï
éáâìé àãåçé àåääá åä éëäå ïåöø ïøáçúà

ðúàìà÷ùà[ ]ð" äàúéúù àçåø àåääã ïéâá à
á åäééáâì ïåì ÷éìñ ïåöø éø÷àã àåää àãåçé

 àìéòì àùéã÷ àçåø éäéàã íéîù ïøáçúà éëäå
åöø éø÷àã àã àçåø àã àìëéä ìéèðï 

à÷ùðúàì[ àãá àã àøáçúàì àãá àã 
 àã àæøå àãá àã àîìúùàì)àé èë úéùàøá (

åâå ìçøì á÷òé ÷ùéå'á:  
 לוקח מעלהל ימין שהוא אברהם

 שנקרא רוח )אהבה היכל) (שאמרנו ההיכל(
 בזה זה להתחברו בזה זה להתקשר ה"אהב

 כי ידעתי נא הנה" לדבר וסימן ,אחד להיות
 האשה של פיווי ,"את מראה יפת אשה

  .שדים באותם

 ìéèð àìéòì àðéîé åäéàã íäøáà) àìëéä
ïøîà÷ã (]äáäà ìëéä[áäà éø÷àã àçåø " ä

úàì àãá àã àøù÷úàì éåäîì àãá àã àøáç
 êéðîéñå ãç)àé áé íù ( äùà éë éúòãé àð äðä

íéãù ïåðéàá àúúàã åøéôùå úà äàøî úôéâ:  
 של אותו היכל לקח ,יצחק שהוא שמאל

 .משם מתעוררים הדינים שכל ,דין בית
 בזה זה להתחבר זכות שנקראת הרוח

 .כראוי אחד הכל להיות בזה זה ולהשתלם
) שלמטה(יכלות  שני הלקחו הנביאים שאר
 הכתוב בסוד ,ר"וזה ה"גונ רוחות שני

 באלה אלה להתקשר ,"' וגוירכיך חמוקי"
  .אחד להיות

àìëéä àåää ìéèð àìàîù åäéàã ÷çöéã éáã 
 éø÷àã àçåø ïîúî ïéøòúî ïéðéã ìëã àðéã
 àãá àã àîìúùàìå àãá àã àøáçúàì àúåëæ

ïéìèð íéàéáð øàù úåàé à÷ãë ãç àìë éåäîìä 
éä ïéøú ïéìë]àúúìã[âåð ïéçåø ïéøú "äæå ä" ø

 áéúëã àæøá)á æ øéù (åâå êéëøé é÷åîç '
ãç éåäîì ïéìàá ïéìà àøù÷úàìå:  

 של היכל לקח העולם עמוד הצדיק יוסף
 על ואף .הספיר לבנת שנקראת הרוח ,ספיר

 כבוד בשביל ,"רגליו ותחת" שכתוב גב
 ואחר כך העמוד .בודאי הוא וכך ,המלך
 במקום ,הסודות סוד שהוא ,ריות לקחהזה 

 מתחברות כאן עד .השביעי ההיכל של
 עם זה להשתלם בזה זה ומתחברים דרגות

àîìòã àãåîò ÷éãöä óñåéæ àìëéä ìéèð 
òàå øéôñä úðáì éø÷àã àçåø øéôñã" áéúëã â

)é ãë úåîù ( àëìîã àø÷é ïéâá åéìâø úçúå
 àãåîò øúáìå éàãå àåä éëäå øéúé ìéèð àã

 ãò äàòéáù àìëéäã øúàá ïéæøã àæø åäéàã
 àãá àã ïøáçúîå ïéâøã ïøáçúî àëä

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(ב "ל הרש"כצ א
צ ו "א על ספד"בהגר(ת ודעת "וכאן מתבאר שיעקב הוא חיצוניות של משה ת. ת ביהל אוראריכו' עי ב

  ).ג ובו מתלבש"ע
  .יהל אור' עי ג
  ).הערת הזוהר(א ”פקודי רנו ע ד
' ת ו"ת). א"נ(ב "הרש. נצח והוד' פי). א"ד(' זה יותר מתיישב מנוסחת פקודי שאמר שם נביאים וכו ה

לכן מובן למה היכל , פרקי רגלים' ק שבו נגד ו"זעירא ו'  והיסוד ו,דרועין' פ דב"ק שבו שהם נגד ו"רבתי ו
 ).'ן פרק ו"א וזו"ח שער הולדת או"ע(היכלים ' זה כולל ו

  .יהל אור' עי ו
 ).הערת הזוהר(א ”פקודי רנח ע ז
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 'ה" ואז ,כראוי הכל ,אחד כולם להיות זה
 הזה בעולם חלקו אשרי ."' וגוהאלהים הוא

 ולהדבק לקשרם שיודע מי .הבא ובעולם
 ומוסיף כאן בהכרעה( הכריעה כאן. ברבונו

 םידי ופישוט וקידה הוהשתחוא )ן"הווי
 העליון הרוח רצון להמשיך אפים ונפילת
 אין עד למעלה שתלוי הנשמות לכל נשמת

 וברכות אורות יוצאים שממנו, )סוף( סוף
 הכל ולהיות ,כראוי מלמעלה הכל להשלים
 הפנים וכל ,ומלמעלה מלמטה בשלמות
 מתבטלים ואז .כראוי הצדדים בכל מאירות

 למעלה נעשה הרצון וכל ,הדין גזרי כל
 אתה עבדי לי ויאמר" כתוב זה ועל ,ולמטה
 אשרי" וכתוב ,"אתפאר בך אשר ישראל

  ".אלהיו 'שה העם אשרי לו שככה העם

 àìë ãç åäìë éåäîì àã íò àã àîìúùàì
 ïéãëå éæç à÷ãë)î"èì çé à (åäé" àåä ä

éäìàä"åâå í ' àîìòáå ïéã àîìòá äé÷ìåç äàëæ
 à÷áãúàìå ïåì àøù÷ì òãéã ïàî éúàã

 àëä äéøàîá]äòøëä[) äòøëäáàëä ( > óéñåîå
éååä"ï< ]å[ äãé÷å äàåçúùä]åùéøôå) [àùéøô( 

 ïéôëã]å[ àçåøã àúåòø àëùîàì ïéôàã äìéôð
 àúîùð äàìòìåäéàã ïéúîùð ìë àìéòì àéìú 

 óåñ ïéà ãò)óåñ ( ïàëøáå åøéäð é÷ôð äéðîã
 àìë éåäîìå úåàé à÷ãë àìéòìî àìë àîìùàì
 ìëá ïéøéäð ïéôðà ìëå àìéòìîå àúúî åîéìùá
 ïéìèáúî ïéðéã éøæâ ìë ïéãë úåàé à÷ãë ïéøèñ
 áéúë àã ìòå àúúå àìéòì ãéáòúà àúåòø ìëå

)â èî äéòùé ( øùà ìàøùé äúà éãáò éì øîàéå
 áéúëå øàôúà êá)åè ãî÷ íéìäú ( íòä éøùà

åäéù íòä éøùà åì äëëù"åéäìà ä:  
 דמות בו אין זה בהיכל .שביעי היכל

 סוד )ךתו( 'וגו בסתימה הוא הכל ,ממש
 כל )פרוסה( שפרוסה הפרוכת .הסודות

 כרובים שני יתראו שלא עומדים ההיכלות
 עומדת מזה לפנים )עומדים מזה זה(

 היכל ולכן ,הקדשים קדש של דמות ,רתוכפ
 הזה הקדשים קדש .הקדשים קדש נקרא זה

 כלל ,עליונה נשמה לאותה קןומת מקום
 העליונים )עולם( לגבי הבא העולם כל של

  .הללו
 בזה זה הרוחות כל כשמתחברים שהרי
 רוח מתעורר אז ,כראוי זהעם  זה ונשלמים

 כל נסתם מעלה כלפי הכל נשמת עליון
 להם ולהאיר הכל על להתעורר סתומיםה

 להדליק אותם ולהשלים ,למטה מלמעלה
 של באור בשלמות )הוא( וכשהכל. נרות
 השביעי ההיכל אז ,עליון אור ויורד ,הכל
 בסיתום הכל סתום כנגד היכל הוא הזה

 ולהתמלא ,שיורד אור הקדשים קדש אותו

äàòéáù àìëéäà àð÷åéã äéá åàì àã àìëéä 
î åîéúñá åäéà àìë ùî)åâå'( ]åâ[ ïéæøã àæø 

 àúëåøô)àñéøôã( ]àñéøô[á > åäìë ïéîéé÷
ïéìëéä<äàæçúàì àìã â íéáåøë ïéøú >) ïî àã

àã(ïéîéé÷ < ]åâì[ àã ïî ]àîéé÷) [ïéîéé÷( 
 àìëéä êë ïéâá ïéùãå÷ ùã÷ã àð÷åéã àúøåôë
 øúà íéùã÷ä ùã÷ éàä íéùã÷ä ùã÷ éø÷à àã

úîùð àåääì àð÷úúî àìëã àììë äàìò à
 éàä éáâì éúàã àîìò>ð"àîìò à<àìò ä   

 àãá àã éçåø åäìë ïøáçúî ãë àäã
 ïéãë éæç à÷ãë àã íò àã åîéìúùàå]øòúà [

)øòúé( àìéò éáâì àìëã àúîùð äàìò àçåø 
 àøäðàì àìë ìò àøòúàì ïéîéúñ ìëã àîéúñ
 à÷ìãàì ïåì àîìùàìå àúúì àìéòî ïåì

 àìë ãëå ïéðéöåá>ð"éà àåä< åøéäðá åîéìùá 

                                                           

על א "בהגר' עי). א"נ(ב "הרש. ק"ב קדשים לכן נקרא ק"חו. ב כתר קדש"כח' פי). א"ד(קדשי קדשים  א
  .ק ולכן נחשבת בכלל ההיכלין"בינה שהיא בראה את הו' שזו בחי, ה בראשית"א ד"צ ח ע"ספד
ה דאמא כפורת הוא יסוד דאמא ארון הוא "ב כרובים הם נו”ן לאוא ע"ס בין זו"ב פרוכת היא המ"נ ב

הרי י יסוד דאבא מקבלת מסתימא דכל סתימין ד"מלכות דאמא ובו הלוחות כללות התורה יסוד דאבא וע
א והם כעין "ן רישא דא"ן והנו"ד רישא דאי"רישא דלא אתיידע ויו' ן כולל א"אבא מקבל מרישא דאין ואי

בגווי ' דצנ' ש דצלותא אתער להאי צנא"א אמר ר"ב ובזה סוף המאמר דרישא דלא אתיידע אתער ובמ"כח
ביעאה בשביעאה כי כ לאתחברא ש"ש אח"הוא האי רישא דלא וכולה הני הם בבריאה דוגמא דאצילות וז

ק דבאצילות "ל ואז מעורר הק"א כנ"ן או"נ דאצילות לעלות מ"כשנעשה יחוד בהיכלן דבריאה אז מעוררין זו
כ "בענין מש). ו"לש(ל פרוכת היא המסך " צ–ס "פורכת הוא מ). נ"ש(י "נז. כ נקרא שביעאה"ששם ג

 .ב"זוהר הרקיע כד ע'  עי–' א"ן או"להעלות מ'
  .עזוהר הרקי' עי ג
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 הזכר מן שמתעברת נקבה כמו משם
 זה מהיכל אלא מתמלאת ולא ,ומתמלאת

 סוד וזה .עליון אור אותו לקבל שמתקן
 הזווג חבור של מקום הוא ,השביעי ההיכל

  להיות ,בשביעי שביעי להתחבר

 àìëéä éàä ïéãë äàìò åøéäð úéçðå àìëã
 àìëã åîéúñá äàîéúñ àìëéä åäéà äàòéáù
 úéçðã åøéäð íéùã÷ä ùã÷ àåää àìá÷ì
 àøåëã ïî àøáòúîã àá÷åðë ïîúî àéìîúàìå
 àìëéä éàäî àìà àééìîúà àìå àééìîúàå
 àã àæøå äàìò åøéäð àåää àìá÷ì àð÷úúîã

 åäéà äàòéáù àìëéä àâååæã àøåáçã øúà
äàòéáùá äàòéáù àøáçúàìàéåäîì   

  äî/á  
 ומי. כראוי )אחת( שלמות אחד הכל
 אהוב ,חלקו אשרי ,זה יחוד לקשר שיודע

 הוא ברוך הקדוש ,למטה ואהוב למעלה
 דעתך על היעלה .מבטל והוא גוזר) הוא(

 משום אלא ,כך לא ,ברבונו מקטרג שהוא
 יחוד ליחד ויודע קשרים קושר שכשהוא

 ,נמצאת השלמות וכל ,מאירות הפנים וכל
 מסתלקים הדינים כל ,כראוי מתברך והכל

 אשרי .בעולם נמצאאין דין ו ומתבטלים
 למטה זהו .הבא ובעולם הזה בעולם חלקו

 קיום זהו ,"עולם יסוד וצדיק" בו שכתוב
 ואתה" הכרוז עליו קורא יום בכל .העולם

  ".תתהלל ישראל בקדוש 'בה תגיל

ç àìëîéìù ã å]ãç[ òãéã ïàîå éæç à÷ãë 
 àìéòì íéçø äé÷ìåç äàëæ àã àãåçé àøù÷ì

á÷ àúúì íéçø" ä)åäéà ( ìèáî åäéàå øéæâ
 àâøè÷î åäéàã ïéúòã à÷ìñ)äéøàîá (

]äéøàîã[ øéù÷ åäéà ãëã ïéâá àìà éëä åàì 
 ìëå ïéøéäð ïéôðà ìëå àãåçé àãçéì òãéå ïéøéù÷

é à÷ãë àëøáúà àìëå çëúùà åîéìù ìë úåà
 àðéã çëúùà àìå ïéìèáúîå ïéøáòúî ïéðéã
 àîìòáå ïéã àîìòá äé÷ìåç äàëæ àîìòá

 äéá áéúëã àúúì àåä àã éúàã)äë é éìùî (
 ìëá àîìòã àîåé÷ àåä àã íìåò ãåñé ÷éãöå

 àæåøë éåìò éøà÷ àîåé)æè àî äéòùé ( äúàå
åäéá ìéâú"ììäúú ìàøùé ùåã÷á ä:  

 ,שןע עולה )זה( קרבן וז כדוגמא
 ,לו כראוי ואחד אחד כל )בו( ומסתפקים

 זה ,השירה נעימתב ולוים ,ברצון וכהנים
 ,ברוח רוח ,בהיכל היכל ונכנסים ,בזה נכלל

 איבר לו כראוי במקומם שמתחברים עד
 זה יחדיםיומת בזה זה ומשתלמים ,באיבר

 זה ומאירים )ונאורים( אחד שהם עד ,בזה
 באה הכל של העליונה הנשמה אז. בזה

 מאירים הנרות וכל ,להם ומאירה מלמעלה
 עליון אור שאותו עד ,כראוי בשלמות
 ,הקדשים קדש אל נכנס והכל ,מתעורר
 נובעים מים של כבאר ומתמלא ומתברך

 למעלה מתברכים וכולם ,פוסקים ולא
  .ולמטה

 àðáø÷ àã àðååâë)àã( àððú à÷ìñ 
 ïé÷ôúñîå]äéá[ éðäëå äéì éæç÷ãë ãçå ãç ìë 

ìå àúåòøá ìéìëúà àã àúøéùã åîéñáá éàå
 ãò àçåøá àçåø àìëéäá àìëéä éìééòå àãá
 àôééù äéì éæç à÷ãë åäééúëåãá ïøáçúîã
 àãá àã åãçééúàå àãá àã åîéìúùàå àôééùá

 ãç ïåðéàã ãò)ïéøäðúàå (]ïéøäðå[ ïéãë àãá àã 
 ïåì øéäðå àìéòìî àéúà àìëã äàìò àúîùð

åîéìùá ïéðéöåá åäìë ïéøéäð ååäå ãò éæç à÷ãë 
 éáâì ìéòà àìëå øòúà äàìò àøåäð àåääã
 àøéáë àééìîúàå àëøáúàå íéùã÷ä ùã÷
 àìéòì ïàëøáúî åäìëå ïé÷ñô àìå ïéòáð ïééîã

àúúå:  
 ולא נודע שלא מי ,הסודות סוד כאן

 לעולמים נתפס שלא רצון ,בחשבון נכנס
 נודע ולא ,בתוכם ולפנים לפני ממתיק

 הכל ואז ).לנו( תלדע נתפס ולא רצון אותו
 בשלמות הוא והכל ,סוף אין עד אחד רצון

 ìéòà àìå òãééúà àìã àåää ïéæøã àæø àëä
 åâì íéñá ïéîìòì ñôúà àìã àúåòø àðáùåçá
 àìå àúåòø àåää òãééúà àìå åäééååâá åâì

ñôúà) ïì( òãðîì >ð" àïì< àúåòø àìë ïéãëå 
à ãò àãç" àúúî åîéìùá åäéà àìëå ñ

                                                                                                                                                                                     

 .'וה' ח שער מו פרק ב"ע' עי א
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 עד ,ולפנים ומלפני ומלמעלה מלמטה
 נכנס לא הזה הרצון .אחד הכל שנעשה
 שהכל עד ,נודע שלא גב על אף ,פנימה
 אז .הצדדים בכל בהתחלה ומאיר נשלם

 נתפס )שלא( ולא )לכל( רצון אותו ממתיק
 של וחלק אשרי לכןו .סיתוםב ולפנים לפני

 אשריו ,שעה באותה ,ברבונו שנדבק מי
 ישמח" כתוב עליו ,למטה ואשריו למעלה

  ".יולדתך ותגל ואמך אביך

 éàä ãç àìë ãéáòúàã ãò åâì åâîå àìéòìîå
òà åâì ìéòà àì àúåòø" àìëã ãò òãéúà àìã â

øèñ åäìëá àúéîã÷á øéäðúàå íéìúùà ïéãë ïé
 àúåòø àåää íéñá)àìëì (>àìå< ]àìã[ ñôúà 

 ïàî äé÷ìåç äàëæ ïéãëå åîéúñá åâá åâì
æ àúòù àéääá äéøàîá ÷áãúéã åäéà äàë

 áéúë äéìò àúúì åäéà äàëæ àìéòì) âë éìùî
äë (êúãìåé ìâúå êîàå êéáà çîùé:  

 בזה זה נתקנו שכולם כיון ,בא וראה
 והנשמה ,אחד בקשר בזה זה ונקשרו

 וכל ,מעלה של מצד להם מאירה העליונה
 רצון אז ,בשלמות אחד רמאו הם האורות

 לפני( ,נתפס )במחשבה( המחשבה של אחד
 םפנילו הכל על שעולה שאור ,םולפני
 אור ).במחשבה נתפס רצון באותו ,לפנים
 רצון לאותו פרט ,נודע ולא נתפס שלא

 ,תופסת מה יודעת ולא תופסת שהמחשבה
 ,המחשבה רצון אותו מתקנו שמאיר אלא
 ומתבשם ומאיר נשלם והכל מתמלא והכל
 העם אשרי" כתוב זה ועל .כראוי הכל

 ברבונו להדבק שזוכה מי. "' וגולו שככה
 אהוב ,העולמות כל את יורש ,וז דוגמאכ

 חוזרת לא תפלתו ,למטה ואהוב למעלה
 בן כמו רבונו לפני מתחטא והוא ,ריקם
 ,שצריך מה בכל נורצו לו ועושה ,אביו לפני

 גוזר הוא .הבריות כל על שולטת ואימתו
 כתוב עליו . מקייםהוא ברוך והקדוש

  ".אור נגה דרכיך ועל לך ויקם אמר ותגזר"

 àãá àã åîéìúùà åäìëã ïåéë éæç àú
 àúîùðå àãç àøåù÷á àãá àã åøù÷úàå
 ïéøåäð åäìëå àìéòìã àøèñî ïåì øéäð äàìò

á àãç àðéöåá ïåðéà àãç àåòø ïéãë åîéìù
)äáùçîã( ]äáùçîá[ ñôúà ] åøéäðã åâì åâì

 àúåòø àåääá åâì åâáå àìë ìò ÷éìñã
áñôúà äáùçî[ àìã åøéäð ] ñôúà àìå

òãééúà) [òãééúé àìå ñôúé( åòø àåää øá 
 àìà ñéôú äî òãé àìå ñéôú äáùçîã
 äáùçîã åòø àåää íñáúàå øéäðúàã
 øéäðúàå àìë íéìúùàå àìë àéìîúàå

 áéúë àã ìòå úåàé à÷ãë àìë íñáúàå) íéìäú
åè ãî÷ (åâå åì äëëù íòä éøùà ' éëæã ïàî

 ïéîìò úéøé àðååâ éàäë äéøàîá à÷áãúàì
äìë àì äéúåìö àúúì àîéçø àìéòì àîéçø å

 àøáë äéøàî éî÷ éèçúà àã àéð÷éø àøãäà
úåòø äéì ãéáòå éåáà éî÷äé êéøèöàã äî ìëá 

á÷å øéæâ åäéà ïééøá ìë ìò èéìù äéúîéàå" ä
 áéúë äéìò ãéáò)çë áë áåéà ( í÷éå øîà øæâúå

øåà äâð êéëøã ìòå êì:  
 ."' וגואור ויהי אור יהי אלהים ויאמר"
 ברוך הקדוש שעקר מכאן ,יצחק רבי אמר
 ,אותם ושתל( הללו הנטיעות את הוא

 ,אומר יהודה רבי ".יהי" שכתוב ממשמע
 שכתוב ממשמע ,שנינו היה שכבר אור

 .ויהי אלא והיה כתוב לא ,"אור ויהי"
 באותם הוא ברוך הקדוש וכשהסתכל

 זהו .לצדיקים גנזו רשעים של דורות
 לב לישריו לצדיקאור זרוע " שכתוב
 יהי אלהים ויאמר" נאמר והרי ".שמחה

  ."' וגוממזרח העיר מי" שכתוב זהו ".אור
 מה ,"טוב כי האור את אלהים וירא"

éäìà øîàéå"åâå øåà éäéå øåà éäé í '
)â à úéùàøá (à"÷çöé øà á÷ ïø÷òã ïàëî" ä

 ïòéèð éðäì])ð"à [ éäé áéúëã òîùî ïåì ìéúùå
äéä øáëù øåà øîåà äãåäé éáøá òîùî ïðú 

àìà áéúë àì äéäå øåà éäéå áéúëã ãëå éäéå 
ñàá÷ ìëú"ä äéì æéðâ àéòéùøã ïéøã ïåðéàá 

ää àé÷éãöì" ã)àé æö íéìäú ( ÷éãöì òåøæ øåà
éøùéìåàäå äçîù áì éäìà øîàéå øîúà " éäé í
ää øåà" ã)á àî äéòùé (åâå çøæîî øéòä éî'(  

éäìà àøéå" úà í éë øåàä áåè) à úéùàøá

                                                           

. א שזה אותו דבר"ח ה ע"זו' ועי). א"ד) (ב"הרש. מ"מק' ושם מפורש בס(מאמר זה ' פי' עיין לעיל לב א א
 .אם מעת שינויים

 ).ו"לש(ב "לעיל טז ע' עי ב
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 ראה ,שאמרנו כפי ,חייא רבי אמר ,ראה
 ,אמר אבא רבי .אותו וגנז הרשעים במעשי

 זולגנ ,"טוב כי האור את אלהים וירא"
 ושתל א"נ ".האור את אלהים וירא" ,אותו
 ,אור משמיע מה ,"אור ויהי" שכתוב ,אותם
 אורוהיה  ,אומר יהודה רבי ,אור היה שכבר

 ,היה שכבר לומר ,"ויהי" אלא נאמר לא
 שכתוב וזהו ,"' וגולצדיקאור זרוע " וכתוב

 את אלהים וירא" ."' וגוממזרח העיר מי"
 כמו ,יצחק רבי אמר ,"ויבדל ...האור

 וגנז הרשעים במעשי שראה ,שאמרנו
 אורו עלהש )ראה אמר אבא רבי .ותוא

  הוא טוב וכי ,העולם סוף ועד העולם מסוף

ã (à äàø éàî" àîç ïøîà÷ãë àééç ø
øã åäééãáåòá øîà àáà éáø äéì æéðâå àééòéù

åíéäìà àøé àøéå åúåà æåðâì áåè éë øåàä úà 
éäìà"øåàä úà í ]ð" éäéå áéúëã ïåì ìéúùå à

åàø äãåäé éáø øåà äéä øáëù øåà òîùî éàî 
 øáëù øîåì éäéå àìà øîàð àì øåà äéäå øîà

åâå ÷éãöì òåøæ øåà áéúëå äéä ' áéúëã àåä éàäå
)á àî äéòùé (éòä éîåâå çøæîî ø 'éäìà àøéå" í

à ìãáéå øåàä úà" àîçã ïøîàãë ÷çöé ø
 øîà àáà éáø äéì æéðâå àééòéùøã ïåäéãáåòá

àîç[ éôééñ ãò àîìò éôééñî äéøåäð ÷éìñã 
àåä áåè éëå àîìò  

  åî/à  
. העולם רשעי ממנו יהנו שלא כדי לגנזו

 האור את אלהים וירא" ,שמעון רבי אמר
 כי" כאן כתוב .וגזר בו ימצא שלא ,"טוב כי

 לברך 'ה בעיני טוב כי" שם וכתוב ,"טוב
 ויבדל" ,)מוכיח( הפסוק וסוף ".ישראל את

 לא ולכן ". החושךובין האור בין אלהים
 אותם תףישש גב על ואף .וגזר בו נמצאה
 האור ,בא וראה. כאחד הוא ברוך הקדוש

 אור ומאותו ,הזה האור מאיר להיות עליון
 להתעטר ימין אוהו ,בו לכל שמחה

 .תויא יחד חקוקים )חקוקיו( חקיקותיו
 אשר טובך רב מה" כתוב .ארתבנ והרי

 רב" מה ".בך לחוסים פעלת ליראיך צפנת
 ברוך הקדוש שגנז ראשון אור זה ,"טובך
 חטא יראי שהם ,לצדיקים ,ליראיך הוא
  .שאמרנו כמו

 àîìò éáééç äéðî ïåðäé àìã äéì àæðâàì
 àøéå ïåòîù éáø øîàéäìà"áåè éë øåàä úà í 

)ã à úéùàøá( áéúë àçúø äéá çëúùé àìã 
 íúä áéúëå áåè éë àëä)à ãë øáãîá ( áåè éë

åäé éðéòá" àø÷ã àôåñå ìàøùé úà êøáì ä
]çëåà[éäìà ìãáéå " êùçä ïéáå øåàä ïéá í

 çëúùà àì êë ïéâáåìòàå àçúø äé" óúéùã â
á÷ ïåì"éäð éåäîì äàìò åøéäð éæç àú àãçë ä ø

 àåäå äéá àìëì åãç åøéäð àåääîå øåà éàä
éåôìåâ àøèòúàì àðéîéà ïéôéìâ ]ð"éôéìâ à [
 áéúë øîúà àäå äéãäá)ë àì íéìäú ( áø äî

 äî êá íéñåçì úìòô êéàøéì úðôö øùà êáåè
á÷ æéðâã äàîã÷ øåà àã êáåè áø"äá êéàøéì 

ïøîà÷ãë äàèç éìçã ïåðéàì íé÷éãöìâ:  
 ויהי" ".אחד וםי בקר ויהי ערב ויהי"
 ,האור מצד "בקר ויהי" , החושךמצד "ערב

 יום" כתוב כאחד משתתפים שהם ומתוך
 יום בכלכתוב  מהל ,אמר יהודה רבי ".אחד
 אין שהרי לדעת ,"בקר ויהי ערב ויהי" ויום
 ולא ,יום בלי לילה ואין לילה בלי יום

 היום אותו ,יוסי רבי אמר. להפרד רוצים
 ,הימים בכל טהתפש ,ראשון אור שיצא

 ,אלעזר רבי אמר .יום ולם בכשכתוב

ø÷á éäéå áøò éäéåã ãçà íåé )ä à úéùàøá (
 øåàã àøèñî ø÷á éäéå êùçã àøèñî áøò éäéå
 éáø ãçà íåé áéúë àãçë éôúúùî ïåðéàã åâîå
 áéúë àîåéå àîåé ìëá àîòè éàî øîà äãåäé
 àìá íåé úéì àäã òãðîì ø÷á éäéå áøò éäéå
 àùøôúàì ïåòáà àìå íåé àìá äìéì úéìå äìéì

åé éáø øîà äàîã÷ øåà ÷ôðã íåé àåää éñ
éîåé åäìëá èùôúàäà íåé åäìëá áéúëã " ø

                                                           

ב "הרש. א"ק דז"ה שהם חקיקי החקיקות והוא יומא דאזיל עם כלהו יומי שהם הו"החסד מעטר הו' פי א
  ).א"נ(

 ).ו"לש(ב "פרשת תרומה קמח סע' עי ב
  ).הערת הזוהר(לז ' חסר כאן ועיין בסוף הספר בסי ג
  .זוהר הרקיע' עי ד
כ בשבת "ונתגלה אח, הגם שנתגלה ביום הראשון ונגנז). ו"לש(ג "ז דף עה ע"א על תיקו"בבהגר' עי ה
ק "שער השמות בסופו שהו' ועי). ג"ב סג ע"ה ח"דע(כ מצינו ששימש במקצת בכל ששת ימי בראשית "אעפ
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 קרוב ואין ,קרוב בכולם שכתוב משמע
 שמעון רבי .ראשוןה אור של מצד אלא
 ,בו כולם וכולם עם הולך ראשון יום ,אמר
. אחד והכל רודיפ בהם שאין להראות כדי

 )אור(יהי  ,"אור יהי אלהים ויאמר"
 הם ואלה ,למטה הזה האור התפשטות
 להם יש ,הראשון ביום שנבראו המלאכים

 את אלהים וירא" .ימין לצדהתקיים ל כח
 את לולכל ,"את" ,"טוב כי האור

 אספקלריה עם מאירה שלא האספקלריה
 רבי אמר ".טוב כי" )בו( שנאמר ,מאירה
 את ולרבות )להכליל( לולכל "את" ,אלעזר

 ,הזה האור מצד שבאים המלאכים כל
  .שלם בקיום להיכבתח מאיריםוכולם 

 ø÷á åàìå ø÷á åäìëá áéúëã òîùî øæòìà
 øîà ïåòîù éáø äàîã÷ øåàã àøèñî àìà
 ïéâá äéá åäìëå åäìë íò ìéæà äàîã÷ àîåé
 øîàéå ãç àìëå àãåøô åäá åàìã äàæçàì

éäìà" øåà éäé í)â íù (]éäé[ éàäã àúåèùôúà 
øåàåàéøáúàã ïéëàìî ïåðéà ïéìàå àúúì à 

 äàîã÷ àîåéá)ã( àîéé÷úàì àîåé÷ ïåì úéà
éäìà àøéå àðéîé øèñì" áåè éë øåàä úà í

)ã à úéùàøá (àì úàú äàéøì÷ôñà àììë
 øîúàã àøäðã äàéøì÷ôñà íò àøäð àìã

]äéá[à áåè éë " úà øæòìà ø)àììëúàì( 
]àììëàì[ïéëàìî åäìë äàâñàìå á ïééúàã 

øèñî àúéîã÷ë ïéøäð ïåäìëå àã øåàã à
íéìù àîåé÷á:  

 ,יהודה רבי אמר ".המים בתוך רקיע יהי"
 .תחתונים ממים עליונים מים נפרדו בזה

 ,נאמר והרי ,המים התפשטותהוא  "רקיע"
  .לתחתונים עליונים מים בין "מבדיל ויהי"

 íéîä êåúá òé÷ø éäé)å íù (à" éàäá äãåäé ø
åùøôúàâ ïéàìò ïééî ]îîïéé) [ïééîì( ïéàúú 

 ìéãáî éäéå øîúà àäå ïééîã àúåèéùô òé÷ø
ïéàúúì ïéàìò ïééî ïéá:  

שעשה בו  ,"הרקיע את אלהים ויעש"
 ויהילא כתוב  .פעולה בגדלות שלמעלה

 בגדלות אותו שהגדיל ,"ויעש" אלא רקיע
 גיהנם נברא בשני ,יצחק רבי אמר .רבה

 , מחלוקתנבראה בשני ,העולם לרשעי
 כתוב לא ולכן ,המעשה בו נשלם אל בשני

 בו ונשלם שלישי יום שבא עד ,טוב כי בו
 ,יםיפעמ טוב כי] נאמר בו[ לכן .המעשה

 ,שני יום של המעשה השלמת על אחד
 היום תקןנ השלישי ביום .לעצמו ואחד
 השתלמו ובו , מחלוקתבו ונבדלה השני

 השלישי ביום .הגיהנם רשעי על רחמים

éäìà ùòéå" òé÷øä úà í)æ íù ( äéá ãéáòã
 àìà áéúë àì òé÷ø éäéå äàìò åàéâñá àúãéáò

à àéâñ åáøá äéì éâñàã ùòéå" éðùá ÷çöé ø
íðäéâ éøáúàã éøáúà éðùá àîìò éáééçì 

)ä(àúãéáò äéá íéìúùà àì éðùá ú÷åìçîä 
 íåé àúàã ãò áåè éë äéá áéúë àì êë ïéâáå

 íéìúùàå äàúéìú éë êë ïéâá àúãéáò äéá
 éðù íåéã àúãéáò úåîìùà ìò ãç éðîæ éøú áåè
 éðù íåé ï÷úúà éàúéìú íåéá äéîøâì ãçå
 ìò éîçø åîéìúùà äéáå ú÷åìçî äéá ùøôúàå

íðäéâ éáééçå äàúéìú àîåéá >ïéëëúùî <

                                                                                                                                                                                     

והיינו ). א"ב קד ע"ה ח"דע(ב "ב ובלק קצא ע"אמור קג ע' ועי, ס אלא על ידי אור החסד"אינו מקבל מאור א
א על "בבהגר' ועי, והוא חסד דכתר שבתיקון ונקה). א"א נז ע"כללים ח(ק "ה תולדת יסוד דא"אור המ

ן שאמר כאן ובזוהר בכמה מקומות על החסד ואמר דאזיל בכלהו ענין יומא דכולא יומי: ל"ז[ג "ז עה ע"תיקו
ש שמקבלין "יום ע' ק שנק"ש ויקרא אלקים לאור יום ואור הוא בחסד וכל ו"ש האור כמ"ע' כי יום נק

 ).ב"ב עג ע"כללים ח] (א יום באורו וזהו יום דכתיב בכל מעשה בראשית"כ' ח ונק"החסדים על ידו ה
 .&א"א ע”ח בראשית ע"זו' עי א
 ).א"ד(לרבות כל המלאכים  ב
 ).הערת הזוהר(ב ”ב יז ע”בראשית לב ע ג
ב "ה ח"דע(ה על הרשעים שאין עושה בהם כליה "וכאן מתבאר עניין רחמי הקב. ב"תרומה קמט ע' עי ד
 ).ד"עו ע
 ).א"ב סב ע"ה ח"דע(על ידי הגבורה לבדה לא תיתכן יציאה לפועל של שום פעולה  ה
 והם הפועלים בכל המציאויות ובכל .בריאה לעולםסוד עולם הראשית עומדים ב המאמרות דמעשה בו

 ,ז הנה היא התחלה לכל פעולות המקויימות" עכ,הגם שהיא בלתי מקויימתו .'הפעולה דיום ב את ענייניהם
' עי). ב"ב סו ע"ה ח"דע" (כי טוב" ולכך נכפל בשלישי .ויש לה שיתוף ושייכות בפעולת כל הימים כולם

 ).ו"לש(י "ב אמר ר"ת כא עשמו
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 בו נכלללכן ו ,הגיהנם שלהבות שוקטים
 יושב היה חייא רבי. בו ונשלם שני יום

 ביום זה אור ,לו אמר ,שמעון רבי לפני
 המים ונפרדו ,שני ביום וחושך ,ראשון

 ביום נשלם לא למה ,בו היתהמחלוקת ו
 אמר .השמאל את כולל ימין שהרי ,הראשון

 רצה ושלישי , מחלוקתהיתה זה על ,לו
 בהם ולהרבות להכריע ביניהם כנסילה

  .שלום

)ïéááúùî(íðäéâã ïéáéáù à ìéìëúà êë éðéâá 
úé äåä àééç éáø äéá íéìúùàå éðù íåé äéá áé

à ïåòîù éáøã äéî÷" ïåùàø íåéá øåà éàä ì
 äåä ú÷åìçîå àéî åùøôúàå éðù íåéá êùçå
 àðéîé éàäã ïåùàø íåéá íéìúùà àì éàîà äéá

à àìàîùì ìéìë" ú÷åìçî äåä àã ìò ì
 äàâñàìå àòøëàì åäééðéá ìòéîì éòá äàúéìúå

íìù åäá:  
 מים של התחברות ,"דשא הארץ תדשא"

 מים . פירותשותלע בתחתונים עליונים
 ,רותיפ עושים )פרים ורבים(עליונים 

 àùã õøàä àùãú)àé íù(  àúåøáçúà
 ïéàìò ïééî ïéøô ãáòîì ïéàúúá ïéàìò ïééîã

]ïéøô[ïéáéà éãáòå ïéáøå á ïåì ïàø÷ éàúúå 

                                                                                                                                                                                     

 ). א"ד(נשקטים שלהובי דגיהנם  א
  ).א"ד(כענין שנאמר תהום אל תהום קורא לקול צנוריך כדי שישפיעו העליונים לתחתונים  ב

ב "י' ש הרב בפ"ביאור הדברים עמ. 'וכו' בסגיאו עלא' ויעש אלקים את הרקיע דעביד ביה עבידת
ם והנה הכתוב אומר "חבת' ע הם נק"אבי' עו' כי ד' כו' לברי' ילע בענין המסך שיש בין אצ"מדרושי אבי

' דאצי' אז עשתה הבי' כוללת כולם וממנו יצאו והנה אחר שנאצל עולם האצי' כולם בחכמה עשית כי האצי
כשיורד ממנה להלביש ' שיש כח באותו לבוש של הברי' והנה ודאי הו' ובין הברי' בין האצי' להבדי' מסך א

ע "את כל העולמות אשר תחתיו שהם בי' כ יש בו כח להתפשט יותר ולהלבי"תחת רגליהם הנה גן עד מ"לזו
במקום ' זה כתב הרב כי להיותם הקלי' וקודם לפ' אלא שצריך לעשות בו מעקה גבוה עשרה טפחים כו' כו

ם עלאה מכסה עליה' לכן הבינה אימ' לינק מאור הפנימי של מל' הזה אנו יראים שלא יתאחזו הקלי
א בסוד מוחין והלבוש היותר חיצון "דז' הם נכנסים ומתלבשים גו ריש' י של אי"כי הנה' במלבושים כו

מלבושים וזה ' ן ומכסה עליהם בבחינ"א אמנם נשאר מבחוץ של זו"דז' אינו נכנס גו ריש' י דאי"שבנה
הפנימי שלהם באופן כי ן מאור "לינק מזו' י מלבוש זה אין יכולת בקלי"וע' ל של אי"הוא סוד חשמ' הלבו

ש ויעש אלקים את הרקיע שהוא זה המסך "לינק וזהו מ' מונעת את הקלי' והברירו' רוב עביות או רוב הזכו
ומרוב עביות מונעת את החיצונים לינק ' י דאי"לבוש היותר חיצון שבנה' והו' ובין הברי' המבדיל בין אצי

' ויהי רקיע לא כתי' ומפרש מהיכן משמע ליה וא' עי' ידא' בסגיאו עלאה שהו' ועביד ביה עבידת' וזהו דא
' י בב"ואמר עוד אר: י שיש בו רוב עביות"שבנה' אלא ויעש דאסגא ליה ברבו סגיא שהוא זה חיצוניו

ואמרנו הטעם שהיה בו ' ש הטעם למה נברא גיהנם בב"ביאור הדברים מ. 'אתברי גיהנם לחייבי עלמא כו
ה בו "אין וזה הוי כמו מלאכת הנסירה שננסרים הדינים לצד אחד משוהבדלה בין מים עלאין למים תת

נברא גיהנם וזהו דאמר בשני אתברי גיהנם לחייבי עלמא ויהיב טעמא למה נברא בו גיהנם משום דביה 
ובו ביום אתברי גיהנם ' ז ננסרו הדינים לצד א"בין מים עלאין לתתאין ועי' שבו היה הבדל' אתברי מחלוק

ה "ל רצה הקב"ש רז"ל טעם למה לא אשתלים ביה עבידתא כמ"נ' אשתלים ביה עבידתא כולא ' בב' וא
ה אין "ד ראה שאין יכול להתקיים שתף עמו מדת רחמים נמצא דדבר שנברא במד"לברוא את העולם במדה

גבורה ובו היה הבדלה ובו נברא גיהנם נמצא שבו היה הדינים ' יכול להתקיים הנה ביום שמצד עצמו הו
ה אינו יכול "ה וזה לא אפשר דדבר שנברא במד"היה הדבר נברא במד' ם היה משתלים ביה עבידתוא

כ לא כתיב ביה כי טוב דדבר שאינו שלם אינו נאמר בו כי "ה לא אשתלים ביה עבידתא ובג"להתקיים ומשו
 אשתלים דין ורחמים וכיון שיש שתוף מדין ורחמים' ת שהוא משות"שהוא מדת הת' טוב עד דאתא יום ג

ה בו "שביום זה יש שתוף רחמים ומשו' זמני חד על אשלמות עבידתא דיום ב' כ כי טוב ב"ביה עבידתא ובג
' אתתקן יום ב' וחד לגרמיה ומפרש עוד ביום ג' ונאמר כי טוב חד על יום ב' דיום ב' אשתלים עבידת

כ "כין שביבין דגיהנם בגמשתכ' ואתפרש מניה מחלוקת וביה אשתלימו רחמי על חייבי גיהנם ביומא ג
החסד ' או' הו' דיום ראשו' ז הו"הוא משותף מדין ורחמים ולפי' כיון דיום ג' בי' ואשתלי' יום ב' אתכליל בי

ש "דר' ח דהוה יתיב קמי"ז ר"ושיתף מדין ורחמים וע' הוא הגבורה ותגבורת הדינים עד שבא יום ג' ויום ב
ותגבורת הדינים ואתפרש מיא ' הגבו' הו' וחשך ביום ב' שוהרא' שהוא החס' שאל ממנו האי אור ביום א

' היה השתו' כ נמצא דמיום א"דהא ימינא כליל לשמאלא וא' אמאי לא אשתלים ביום א' מחלוק' והוה בי
כדי לשתף כדי שיוכל לקיים ועיקר ' תגבורת הדינים עד שבא יום ג' כ מאי זה דהוה ביום ב"רחמים בדין וא

א יש "כי בז' ל נתבאר אצל"מציצית וז' הכונות דרוש ג' ש בס"יתה תשובתו נקדים מביאור הדברים ומה ה
דמצד אימא ' י דאבא והמוחי"נה' דמצד אבא הם מלובשים בתו' והמוחי' מצד אי' מוחין מצד אבא ומוחי

אבל דע כאשר אלו ' וכו' עצמם דאי' תוך המוחי' י דא"כ נתלבשו נה"ואח' י דאי"נה' הם מלובשים בתו
' המוחי' אינם כסדר הזה אמנם הם מתהפכים באופן אחר והוא כי ב' או דאי' י דא"תוך נה' וחים מתלבשהמ

' והיא מוח חכ' דא' בנצ' דאב' זה חכ' באופ' י דא"א כולם מתלבשים תוך נה"חסדים דאו' א וב"דאו' דחכ
' א וחסד דאי"דים שבזוהוא מוח חס' דא' ביסו' דאב' א וחס"מוח בינה שבז' בהוד דאב' דאי' א וחכ"שבז
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 כנקבה לעליונים להם קוראים והתחתונים
 זכרים עליונים שמים משום ,לזכר

 זה כל ,אמר שמעון רבי. ותנקב ותחתונים
 ,יוסי רבי אמר .למטה ואוה למעלה הוא
 מי ,)אמר( שאמרנו אלהים ,כך אם

 חיים אלהים )סתם אלהים אלא( ,האלהים
 ,סתם למטה אלהים תאמר ואם .הלמעל
  ,תולדות הוא למטה אלא

 ïéàìò ïééîã ïéâá àøåëã éáâì àá÷åðë ïéàìòì
 àã ìë øîà ïåòîù éáø ïéá÷åð éàúúå ïéøåëã

äå àìéòì àåäà àúúì àå"éäìà éëä éà éñåé ø" í
øîà à÷ã)ï (éäìà ïàî" í)éäìà àìà"íúñ í (

éäìà"éäìà àúúì àîéú éàå àìéòì íééç í" í
úåãìåú åäéà àúúì àìà íúñ  

  åî/á  
 השמים תולדות אלה" שנאמר כמו
 ,בראם 'בה ואמרנו ,"בהבראם והארץ
 הכל של אביהם למעלה )שלמעלה( ואותו

 עושה הארץ זה ועל ,העשיה היא ,הוא
 מן כנקבה מתעברת היא שהרי ,תולדות

  .הזכר

 õøàäå íéîùä úåãìåú äìà øîà úàã äîë
 íàøáäá)à ä úéùàøá (äá ïðéøîàå ' íàøá

àåääå )ã( àúãéáò éäéà àåä àìëã ïäáà àìéòì
 àéä àäã úåãìåú úãáò àòøà àã ìòå

àøåëã ïî àá÷åðë àøáòúî:  
 בארץ היו הצבאות כל ,אמר אלעזר רבי

 עד ,תולדותיה והם ,כחה את הוציאה ולא
 הארץ תוצא" שכתוב ,הששי )חמישי( יום
 ותוצא" כתוב והרי ,תאמר ואם ".חיה נפש

 כחותיה תיקון הוציאה אלא ".דשא הארץ
 עד בה גנוז היה והכל .כראוי להתיישב כדי

 שוממה כתוב בהתחלה שהרי ,שהצטרך
 ההתיישבו נתקנה כך אחר ,כתרגומו וריקה
 ואילנות ועשבים ודשאים זרע וקבלה
 והמאורות .כך אחר אותם והוציאה ,כראוי

 עד שלהם אורות שמשו לא כן גם
  .שהצטרך

 àìå àòøàá ååä ïéìéç ìë øîà øæòìà éáø
 íåé ãò äéúåãìåú ïåðéàå àäìéç ú÷éôà)éùéîç (

>éùùä< áéúëã )ãë à úéùàøá ( õøàä àöåú
 áéúë àäå àîéú éàå äéç ùôð)áé íù ( àöåúå

 àäìéç ïå÷ú ú÷éôà àìà àùã õøàä
 ãò äá æéðâ äåä àìëå úåàé à÷ãë àáùééúàì

àéð÷éøå àééãö áéúë àúéîã÷á àäã êéøèöàãà 
úáùééúàå úð÷úúà øúáìå åîåâøúëá úìéá÷å 

 úåàé à÷ãë ïéðìéàå ïéáùòå ïéàùãå àòøæ
 åùîù àì éîð éëä úåøåàîå øúáì ïåì ú÷éôàå

êéøèöàã ãò ïåäìã àøåäð:  

                                                                                                                                                                                     

' י דא"כאשר מתלבשים בנה' נקבו' להיות' של אי' וח' א ונמצא החכ"שבז' והוא מוח הגבו' ביסוד דא
' דהיינו בי' דבי' מאי' אבל ב' כולם חכמות וחסדים וכולם רחמי' דאב' וגם נמצא כי המוחי' וגבו' נקראים בי

' א וגבורו"ינה דאימא בהוד דאימא והוא מוח בינה דזא ב"בז' והוא חכ' והוא מוח חכמה דאי' דאי' בנצ' דא
וגבורה דא להיותם ' א ונמצא כי הבי"והוא מוח גבורה דז' דאימא ביסוד דאי' א וגבורו"דז' ביסוד חסדי' דא

מוחים דאימא כולם בינות וגבורות וכולם דינים ' חכמה וח' י דאימא לבחי"בנה' דכורים נמשכים להתלב
' חכ' לשת' כי צרי' בבי' וחכ'  המוחין מעורבין שלא כסדרן והוא בסוד הבן בחכוהנה סבת התלבשות אלו

תקיעה שהם ' והוא בגי' דאימא הוא גבורות דא' חס' ומו' וכו' ך כפו"ועוד שם מנצפ. 'למזגם יחד וכו' בבי
 חסדים ובזה' ך שהם אותיות כפולות ונכללים החמשה בחמשה אחרים שהם יותר בחי"פעמים מנצפ' סוד ב

נלמד מן האמור כי ' והם ביד ימין ובקו הימין כו' דאב' ך לפי שהם מגבו"תבין כי גם ביד הימין יש בה מנצפ
' הוא מצד ימין ושל אי' ך של אב"מנצפ' ואם ב' בבי' וח' הבן בחס' היה התלבשות המוחים מעורבים בסו

' קו שמאל וגבו' וחשך ביום ב' חס' קו ימי' שהו' ח האי אור ביום א"הם מצד שמאל וזה היתה שאלתו של ר
' כליל לשמאל כמו שאמרי' כיון דימי' הוה ביה אמאי לא אשתלים ביום א' ומכח זה אתפרשו מיא ומחלוק

' כל המוחי' כשתדייק בערוב המוחים תמצ' והו' ש על דהוה מחלוק"לו ר' ז השי"וע' וחכם בבי' הבן בחכ
כלם מצד ' דאי' והג' וגבו' וב' וח' א וחכ"דז' לם מצד ימיכ' דא' והג' ובינה וגבו' וחס' שהם חכמ' דמצד א

היו מצד ' דא' שורש הדינים וכיון דכל המוחי' מינה והיא הית' דינים מתערי' א וכבר ידעת דאי"שמאל דז
' עד דאת' דא' וגבו' שבו היו כל המוחי' דהוה מחלוקת ביום ב' מצד שמאל דין גרמ' דאי' ימין וכל המוחי

ובעי למיעל בינייהו ולאכרעא ולאסגאה בהו שלם כיון שהוא ' ג דאי"וגם מחו' ג דא"לול מחשהוא כ' יום ג
  ). נ"ש) (אשמורת הבקר(כלול מכולם 

 ).א"ד(תהו ובהו תרגומו צדיא ורקניא  א
  ).א"ד(כ נתקנת לתקון הישוב "ולאח ב
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 מארת( "השמים ברקיע רתמא יהי"
 שהטיל הרע נחש להכליל ,)חסר כתוב
 משמש לא שהשמש ,רודיפ ועשה אזוהמ

 גרם זה ועל .קללות "מארת" .לבנה עם
 ארורה" שכתוב ,הארץ שהתקללה

בלשון [אחד  כתוב "מארת" ולכן ,"האדמה
 רקיע" .הלבנה זו "מארת יהי" ].יחיד

 אחד בכלל ושניהם ,השמש זו "השמים
 ,ולמטה למעלה העולמות להאיר להזדווג
 כתוב ולא "הארץ על" שכתוב ממשמע

בלבנה  ,ולמטה למעלה שמשמע ,בארץ
 ,אמר שמעון רבי .הכל של חשבוןנמצא 

 הכל ,בוריםיוע תקופות וחשבון גימטריאות
 לו אמר .ונאינ למעלה שהרי ,בלבנה הוא
 חשבונות כמה והרי ,ולא ,אלעזר רבי

 ,כך לא ,לו אמר .החברים עושים ושעורים
 יכנס ומשם ,בלבנה עומד החשבון אלא

 כתוב והרי ,לו אמר .למעלה לדעת האדם
 ,לו אמר ".ולמועדים לאותות והיו"
 כתוב הרי ,לו אמר .חסר כתוב "תֹתלֹא"
 בו שיהיו כולם יןהוי ,לו אמר ".והיו"

 החשבון אבל ,מהכל שמתמלא זו כאוצר
 נקודה יש ,בא וראה. בלבנה הוא הכל של

 מה שהרי ,למנות הראשית ומשם אחת
 ולא נודע לא נקודה אותה של שלפנים

 סתומה למעלה נקודה ויש .למנות תןינ
 ומשם ,נודעה ולא כלל התגלתה שלא

 ישוכן  .עומקו נסתם כל למנות הראשית
 הוא ומשם ,שהתגלתה למטהנקודה 
 כאן זה ועל ,מנין ולכל חשבון לכל ראשית

 ריאותוהגימט התקופות לכל המקום הוא
 .ושבתות וחגים והזמנים בוריםיוהע

 עושים ,הוא ברוך בקדוש שדבקים וישראל
 ומעלים בו דבקים והם ,ללבנה חשבון
 'בה הדבקים ואתם" שכתוב ,למעלה אותו

  ."' וגואלהיכם

 íéîùä òé÷øá úøàî éäé)ãé íù (] úøàî
øñç áéúëà[ àîäåæ ìéèàã àùéá àéåç àììëàì 

áòåé àìã àãåøô ãîàùîù ùîù àøäéñá 
 àòøà àééèìúàã íéøâ àã ìòå ïéèååì úøàî

 áéúëã)æé â íù ( úøàî êë ïéâáå äîãàä äøåøà
 àøäéñ àã úøàî éäé ãç áéúë)á( íéîùä òé÷ø

 àâååãæàì àãç àììëá åäééååøúå àùîù àã
 áéúëã òîùî àúúå àìéòì ïéîìò àøäðàì) íù

ãé à ( àìéòì òîùîã õøàá áéúë àìå õøàä ìò
ïáùåç àúúåá  ïåòîù éáø àåä àøäéñá àìëã

>øîà <)øîåà( úåôå÷ú ïåáùçå úåàéøèîéâ 
àøäéñá àåä àìë ïéøåáòåâ åàì àìéòì àäã 

à åäéà" ïéðáùåç äîë àäå àìå øæòìà éáø ì
à àééøáç éãáò÷ ïéøåòéùå" àìà éëä åàì ì

 ùð øá ìåòé ïîúîå àøäéñá àîéé÷ àðáùåç
à àìéòì òãðîì" áéúë àäå ì)íù (úåúåàì åéäå 

à íéãòåîìå"à øñç áéúë úúàì ì" áéúë àä ì
à åéäå" àã à÷åôñàë äéá ïååäéã ïåäìë ïééåä ì

àìëî àéìîúàããàìëã àðáùåç ìáà ä 
úéà ãç äãå÷ð éæç àú àåä àøäéñáå ïîúîå 

åâìã äî àäã éðîîì àúåøéùæ àì äãå÷ð àéääã 
àìéòì äãå÷ð úéàå éðîîì áäééúà àìå òãéúàç 

ìå ììë àéìâúà àìã íéúñ ïîúîå òãéúà à
 úéà éîð éëä à÷îåòå íéúñ ìë éðîîì àúåøù
 ìëì àúåøù àåä ïîúîå àéìâúàã àúúì äãå÷ð
 ìëì øúà àåä àëä àã ìòå ïéðî ìëìå àðáùåç

ïéøåáòå úåàéøèîéâå úåôå÷úè éúáùå éâçå ïéðîæå 
á÷á é÷áãã ìàøùéå" àøäéñì ïáùåç éãáò ä

 áéúëã àìéòì äéì ïé÷ìñå äéá ïé÷áã ïåðéàå

                                                           

ב נד "כללים ח(לם הזה אז נעלם האור הגנוז לגמרי ונעשה סוד מיעוט הירח ונתייסד כל סוד הנהגת עו א
 ).ד"ע

 ).א"ד(ת "כל החשבונות ושיעור ומדה הכל הוא מצד העטר ב
 .שכל הגימטריאות הם בסוד מלכות, א פרק ה"ח שער או"ע' עי ג
ואסקופא (ל אספוקא "ס כי צ"כאוצר הזה שמלא בר ולחם ומזון ומלבושים והגורס אסקופא הוא ט ד

  ).א"ד) (ב"הרש. נדרסת
 ).א"ד(א ”א ופקודי רסו ורכג ע”יחי רלט עב ו”פנחס רכ ע ה
 .יהל אור' עי ו
 .ב אריכות"א ג ע"יהל אור ח' עי ז
 ).א"ד(יש נקודה למעלה והיא נקודת החכמה שהיא ראשית לכלם אל הגלוי  ח
שכל החשבונות של מולדות ותקופות הם , @א"ויחי רלט ע, ב"זוהר פנחס רכ ע' עי). א"ד(ומועדים  ט

  ).ב"א לז ע"כללים ח(@ סן הוא ראש השנהבנויים על זה שני
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åäéá"ëéäìà ä"åâå í':  
 רבי אמר ".חיה נפש שרץ המים ישרצו"

 רחשו מים שאותם פרשוה הרי ,אלעזר
 ,נאמר והרי ,שלמעלה דוגמאכ והולידו

היה צריך לכתוב  ,"הארץ על יעופף ועוף"
 סוד ,שמעון רבי אמר. יעופף זה מה ,יעוף
 אלי ויעף" שכתוב ,ל"מיכא זה ועוף ,הוא
 לו צריך יעוף( "יעופף" ,"השרפים מן אחד
 גבריאל והאיש" שכתוב ,ל"גבריא זה )אלא
 ".ביעף עףומ בתחלה בחזון ראיתי אשר

 אליהו זה( "הארץ על" ).יעופף וזהו(
 אבא של מצד ולא בארץ תמיד שנמצא

 )עולםהוא ב טס( שהוא נמצא הוא ואמא
 על ישאך 'ה ורוח" שכתוב ,טיסות בארבע

 "ישאך" ,אחת "'ה ורוח" ".אדע לא אשר
 .ארבע "אדע לא" ,שלש "אשר על" ,שתים

 חשך( שהוא ,)המות מלאך זה "פני על"
 ,העולם פני מחשיךא "נ ,פני על הארץ
 רקיע" ").תהום פני עלוחושך " בו וכתוב

. 'וכו ומסטין עולה שאמרנו כמו "השמים
 בשני המות מלאך והרי ,אבא רבי אמר
 שהוא ,ל"פאר זה ,הארץ על" אלא ,נברא

 נרפאת שבגללו ,הארץ רפואת על נהוממ
 כחו לכל ומרפא ,עליה אדם םיוקי ,הארץ

 זה "השמים רקיע פני על" ].של הארץ[
 כתוב ולכן. בפסוק הוא והכל .ל"אוריא
 םיהתנינ את אלהים ויברא" אחריו

 בארנו הרי( ,אלעזר רבי אמר ".ליםוהגד
 שבעים הם אלה )זוגו ובת לויתן אלו

 ולכן ,העמים שבעים על גדוליםממונים 
 .הארץ על שולטים להיות כולם נבראו

 הם אלה "משתוהר החיה נפש כל ואת"
  שהם ישראל

äéç ùôð õøù íéîä åöøùé )ë à úéùàøá (
 åùéçø ïééî ïåðéàã äåî÷åà àä øæòìà éáø øîà

 øîúà àäå àìéòìã àðååâë åãéìåàå)íù ( óåòå
óôåòéàé åäî äéì éòáî óåòé õøàä ìò à óôåò" ø

àëéî àã óåòå àåä àæø ïåòîù" áéúëã ì) äéòùé
å å ( óôåòé íéôøùä ïî ãçà éìà óòéå) éòáî óåòé

àìà äéì (àéøáâ àã" áéúëã ì)àë è ìàéðã (
 óòåî äìçúá ïåæçá éúéàø øùà ìàéøáâ ùéàäå

 óòéá)óôåòé àåä àãå (õøàä ìòá ]ð" àã à
 àøèñî àìå àòøàá øéãú çëúùàã åäéìà

àîàå àáàãâ çëúùà ååäéàããá  'ïéñàèä 
 áéúëã)î"áé çé à (åäé çåøå"ò êàùé äì øùà 

åäé çåøå òãà àì" øùà ìò ïéøú êàùé ãç ä
éðô ìò òáøà òãà àì úìú[úåîä êàìî àã  

ùç àåäãåéðô ìò àòøà ê >ð" éðô êéùçà à
 äéá áéúëå àîìò)á à úéùàøá ( éðô ìò êùçå

íåäú<å ïéèñîå äìåò ïøîàãë íéîùä òé÷ø åë '
éøáúà éðùá úåîä êàìî àäå àáà éáø øîàå 

àôø àã õøàä ìò àìà" àðîî åäéàã ì
 àòøà úàéôøúà äéðéâáã àòøàã àúååñàì
 òé÷ø éðô ìò äéìéç ìëì éôøå äìò ùð øá íéé÷å

àéøåà àã íéîùä"ìæ êë ïéâáå àø÷á àåä àìëå 
 äéøúá áéúë)àë íù (éäìà àøáéå" úà í

íéðéðúäæòìà éáø øîà íéìåãâä  ø)]ð"à [ àä
øçà øáã åâåæ úáå ïúéåì ïéìà àðîé÷åà ( ïéìà

 ïéâáå ïéîò ïéòáù ìò ïáøáø ïðîî ïéòáù ïåðéà
 àòøà ìò ïàèéìù éåäîì åäìë åàéøáúà êë
 ìàøùé ïåðéà ïéìà úùîåøä äéçä ùôð ìë úàå

ïåðéàã  
  æî/à  

                                                           

 ).א"ב סב ע"ה ח"דע(הם המלאכים דחלקי חי ומדבר שביצירה  א
' פ' ועי' ענין אליהו נעלם ולא נמצא לו אב ואם והסוד שהיה שם למעלה מלאך כשאמר נעשה אדם כו ב

בשם המקובלים ' ב' סי' כלי יקר מלכים ב' כ בס"זו הקדמה נפלאה וכ). א"ד(א ”א ויצא קנח ע”ויגש רט ע
 ).א"נ(ן "מאי]. ו" לש–ג "לח ע[ומדרש תלפיות ערך אליהו 

פרדס ' עי). ו"לש(' ד' מ סי"שמות רבה פ' ב ועי"א פרשת אחרי מות סח רע"פרשת ויקהל קצז ע' ועי ג
יהל אור ' וכן עי, שלאליהו לא היו אב ואם רק נחית משמיא ונתלבש בגוף, רימונים שער ההיכלות פרק יד

  ).א"א נג ע"ה ח"דע(ד "ב ל ע"ח
 .ע מקורו" וצ)א ואיהו טאס עלמא"ס(בדפוס וילנא איתא  ד
  ).א"ד(ב ”יסודות העולם ויקהל קצא ע' רוחות שהם ד' בד ה
ב סא "ה ח"דע(ב "א ותרומה קמט ע"מו ע, א"וכן לג ע, ב"א וע"לעיל יז ע' ועי. הגבורות' בכלל שאר בחי ו

 ).ד"ע
 ).א"נ(מ "א. ל"אוריא' י עם האותיות והתיבות והכולל גי"ל פנ"ע ז
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 גוי" ונקראים ,חיה אותה של ודאי נפש
 ,"למינהם המים שרצו אשר" ".בארץ אחד
 כנף עוף כל ואת" .בתורה יםעוסק שהם

 הם ולכן ,שבהם הצדיקים אלה ,"למינהו
 ,"כנף עוף כל ואת" ,אחר דבר ".חיה נפש"

 אמר. העולם שלוחי הם אלה ,שנאמר כמו
 ,ישראל )הם( שהם ,"חיה נפש" ,אבא רבי

 בנים( הוא ברוך הקדוש בני שהם משום
 הקדושות ונשמות ,)הוא ברוך לקדוש
 העמים שאר נפשות ,ממנו באות שלהם
 רבי אמר .הם מקום מאיזה ,ם"עכו עובדי
 שמטמאים השמאל צדדי מאותם ,אלעזר
 טמאים כולם ולכן ,נשמות להם יש אותם

  .עמם שקרב מי ומטמאים

 õøàá ãçà éåâ ïåø÷àå äéç àåääã éàãå ùôð
)äã"àë æé à(  ïåðéàã íäéðéîì íéîä åöøù øùà

 óåò ìë úàå àúééøåàá ïéìãúùî åäðéîì óðë
ïåäáã àéé÷éãö ïéìàà äéç ùôð ïåðéà êë ïéâáå 

 ïéìà øîúà à÷ãë óðë óåò ìë úàå øçà øáã
ïåðéàá äéç ùôð àáà éáø øîà àîìò éçåìù 

)ã( ïåðéàã ïéâá ìàøùé ïåðéà)á÷ã éðá"ä( ] ïéðá
á÷ì"ä[ ïàùôð ïééúà äéðî ïéùéã÷ ïåäúîùðå 

åëòò íéîò øàùã" í)î( éáø øîà àåä øúà ïàî
à úéà ïåì éáàñîã àìàîù éøèñ ïåðéàî øæòì

 ïéáàñîå ïéáàñî åäìë êë ïéâáå ïéúîùð ïåì
åäééãäá áø÷ã ïàîì:  

 חיה נפש הארץ תוצא אלהים ויאמר"
 אחת כל האחרות החיות שאר כל ,"'וגו

 זה ,אלעזר רבי ואמר .מינה כפי ואחת
 אלו "חיה נפש"ש שאמרנו למה יעימס

 .ונהעלי קדושה חיה נפש שהם ישראל
 שאר אלו "ארץ וחיתו ורמש בהמה"

 חיה נפש שאינם זרה עבודה עובדי העמים
  .שאמרנו כמו )ערלה( אלא

éäìà øîàéå"åâå äéç ùôð õøàä àöåú í '
)ãë à úéùàøá ( ìë ïéðøçà ïååéç øàù ïåäìë

äéðéæ íåôë ãçå ãçâàå " äîì òééñî éàä øæòìà ø
ïøîàãã äéç ùôð ïåðéàã ìàøùé ïéìà äéç ùôð 

÷ ïéìà õøà åúéçå ùîøå äîäá äàìò àùéã
åëòò ïéîò øàù"íä àìà äéç ùôð ïåðéà åàìã 

]äìøò[ïøîà÷ãë å:  
 שנכלל ,"כדמותנו בצלמנו אדם נעשה"

 דוגמאכ מהכל כלול צדדים בששה
 החכמה בסוד קניםומת באיברים ,שלמעלה

 סוד ,"אדם נעשה" .עליון תיקון הכל ,כראוי
 שהקדו בחכמה הכל ,ונקבה זכר של

 זה להתתקן "כדמותנו בצלמנו" .עליונה
 השולט בעולם יחידי הוא )אחד( להיות בזה
  .הכל על

 åðúåîãë åðîìöá íãà äùòð)åë à úéùàøá( 
 àðååâë àìëî ìéìë ïéøèñ úéùá ìéìëúàã
 à÷ãë àúîëçã àæøá ïð÷úî éôééùá àìéòìã
 øëã àæø íãà äùòð äàìò àðå÷ú àìë úåàé

 àùéã÷ àúîëçá àìë àá÷åðå åðîìöá äàìò
åðúåîãë éåäîì àãá àã àììëúùàì )ãç (]àåä[ 

àìë ìò èéìù àîìòá éàãéçé:  
 )כלל( עשה אשר כל את אלהים וירא"

 נאמר שלא מה נתקן כאן ,"מאד טוב והנה
 ,המות נברא שבו משום ,בשני "טוב כי"

 ]ומובן[הולך ו ".מאד טוב והנה" נאמר וכאן
 הז "מאד טוב והנה" החברים שאמרו כמו

 עשה אשר כל את אלהים וירא. "המות
 .דםוק אותו ראה לא וכי ,"מאד טוב והנה
 ומה, ראה הכל הוא ברוך הקדוש אלא

 שיבואו הדורות כל לרבות "כל את" שאמר
 בכל בעולם שיתחדש מה כל וכן ,כך אחר
 אשר" .לעולם שיבואו בטרם ודור דור

éäìà àøéå" äùò øùà ìë úà í) à úéùàøá
àì (]ììë[ àìã äî ï÷úúà àëä ãàî áåè äðäå 

 àúåî äéá éøáúàã ïéâá éðùá áåè éë øîúà
 éøîàã äîë àìæàå ãàî áåè äðäå øîúà àëäå

éäìà àøéå úåî äæ ãàî áåè äðäå àéøáç" úà í
àì éëå ãàî áåè äðäå äùò øùà ìë äéì àîç 

á÷ äéì àîç àìë àìà íãå÷" úà øîàã ïàîå ä
 äî ìë ïëå ïë øúáì ïåúééã ïéøã ìë äàâñàì ìë
 ïåúéé àì ãò àøãå àøã ìëá àîìòá ùãçúéã

                                                           

 ).א"ב מו ע"ה ח"דע(א "כט עמ צו " רע’עי א
  ).הערת הזוהר(א ”לעיל לד ע ב
 ).א"ד(כפי מינו  ג
 ).א"ד(ב ”א ותזריע מג ומו ע”ויקרא יט ע ד
 ).א"ב מו ע"ה ח"דע(א "מ צו כט ע"רע' עי ה
  ).הערת הזוהר(לח ' לח ורעיא מהימנא סי' כה וסי' בסוף הספר בסי' מה שחסר כאן עי ו
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 נברא ששם בראשית מעשי כל זה ,"עשה
 בעולם ויתחדש שיבא המ לכל קריוע יסוד

 ברוך הקדוש אותו ראהלכן ו .מכן לאחר
 במעשה הכל את םוֹש ,היהטרם ש הוא

 בכל שונה מה "הששי יום" .בראשית
 כאן אלא ,א"ה בהם נאמר שלא הימים
 בזכר הנקבה התחברה ,העולם נתקן כאשר
 )יסוד) (שהוא( בששי 'ה ,אחד בחבור
 אחד הכל נתקנו "לוויֻכ" .אחד הכל להיות

  .בכל והשתלמו מהכל נתקנו ,)כאחד(

 úéùàøáã ïéãáåò ìë àã äùò øùà àîìòì
 éúééã äî ìëì àø÷òå àãåñé éøáúà ïîúã

 ùãçúéå]àîìòá) [àîìòì( êë ïéâáå ïë øúáì 
á÷ äéì àîç" ãò ä àãáåòá àìë éåùå äåä àì

 àìã éîåé åäìëá àðù éàî éùùä íåé úéùàøáã
ä åäá øîúà" àîìò ììëúùà ãë àëä àìà à

ä ãç àøåáçá àøåëãá àá÷åð úøáçúà ' éùùá
]åäéàã[à àìë åììëúùà åìëéå ãç àìë éåäîì 
)ãç( ]ëãç[àìëá åîéìúùàå àìëî åììëúùà :  

 רבי ".צבאם וכל והארץ השמים ויכלו"
 צפנת אשר טובך רב מה" ,פתח אלעזר
 ".אדם בני נגד בך לחוסים פעלת ליראיך

 אדם ברא הוא ברוך הקדוש ,בא וראה
 בעבודתו שלם להיות אותו והתקין בעולם
 העליון לאור שיזכה כדי דרכיו את ולתקן
 כמו ,לצדיקים הוא ברוך הקדוש שגנז

 יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין" שנאמר
האדם לאותו  היזכ ובמה". לו למחכה

 בכל בתורה שעוסק שכל מי . בתורה,האור
 ,הבא בעולם חלק לו להיות יזכה ,יום

 בתורה שהרי ,עולמות בנה כאלו לו ויחשב
 בחכמה 'ה" שכתוב זהו .ונתקן העולם נבנה
 וכתוב ,בתבונה שמים כונן ארץ יסד

 יום שעשועים ואהיה אמון אצלו ואהיה"
 מותעול מתקן ,בה עוסקש מי שכל ,"יום
 עשה ברוח ,וראה ובא. אותם יםיומק

 הוא וברוח העולם את הוא ברוך הקדוש
 ,בתורה שעוסקים אלו של רוח .מתקיים

 בית של תינוקות הבל של רוח שכן וכל
 ,שנגנז הטוב זה "טובך רב מה" .רבן

 פעלת" .חטא יראי לאותם "ליראיך"
 מעשה זה ,פעלת זה מה "בך לחוסים
 שהרי ,עדן גן זה ,אמר אבא רבי .בראשית

 הוא ברוך הקדוש אותו עשהאומנות ב
 את בו לחזק ,שלמעלה דוגמאכ בארץ

  .הצדיקים

 íàáö ìëå õøàäå íéîùä åìëéå) á úéùàøá
à ( çúô øæòìà éáø)ë àì íéìäú ( êáåè áø äî

 éðá ãâð êá íéñåçì úìòô êéàøéì úðôö øùà
á÷ éæç àú íãà" ïé÷úàå àîìòá ùð øáì àøá ä
éìù éåäîì äéì éåçøà àð÷úúàìå äéðçìåôá í

á÷ æéðâã äàìò àøåäðì éëæéã ïéâá" àéé÷éãöì ä
 øîà úàã äîë)ã ãñ äéòùé ( äúàø àì ïéò

éäìà"åì äëçîì äùòé êúìåæ íáäîáå â äéì éëæé 
 ïàî ìëã àúééøåàá àøåäð àåääì ùð øáì
 äéì éåäîì éëæé àîåé ìëá àúééøåàá ìãúùàã

ìàë äéì áùçúéå éúàã àîìòá à÷ìåç éðàá å
 ììëúùàå àîìò éðáúà àúééøåàá àäã ïéîìò

ää" ã)èé â éìùî (åäé" ïðåë õøà ãñé äîëçá ä
 áéúëå äðåáúá íéîù)ì ç íù ( åìöà äéäàå

 äá ìãúùàã ìëå íåé íåé íéòåùòù äéäàå ïåîà
 ãéáò àçåøá éæç àúå äéì íéé÷å ïéîìò ìéìëù

á÷" ïåðéàã àçåø àîéé÷úî àçåøáå àîìò ä
ééøåàá ïàòìã ééáøã ìáäã àçåø ïëù ìëå àú

 êéàøéì æéðâúàã àáåè àã êáåè áø äî áø éáã
 éàî êá íéñåçì úìòô äàèç éìçã ïåðéàì
 àã øîà àáà éáø úéùàøáã àãáåò àã úìòô

â"á÷ äéì ãéáò àúåðîåàá àäã ò" àòøàá ä
àéé÷éãö äéá àô÷úúàì àìéòìã àðååâë  

  æî/á  
 בני נגד בך לחוסים פעלת" שכתוב זהו

 והאחר ,אדם )בני( נגד הוא שהרי ,"םאד
 גן ,שמעון רבי אמר .קדושים עליונים נגד

אפילו ו( ,הוא אדם בני נגד למעלה העדן
 בו וכנסשי )אדם בני נגד הוא האחר

ää"ãã) ë àì íéìäú (åçì úìòô ãâð êá íéñ
á ãâð àåä àäã íãà éð ãâð àøçàå íãà éðá

à ïéùéã÷ ïéàìò" ïåòîù ø] àìéòì ïãò ïâå éðá ãâð
éåä íãà[) éôàå 'éåä íãà éðá ãâð àøçà (

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו"וצ, "יסוד"דפוס וילנא נוסף ב א
 ).הערת הזוהר(טל ' פר בסימה שחסר כאן עיין בסוף הס ב
 .ע מקורו" וצ)נ"זכי ב(בדפוס וילנא נוסף  ג
 ).א"ד(א "לעיל ו ע ד
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  .רבונם רצון שעושים צדיקים
 ומעשים שלמעלה מעשים לוַכְש ,"ויכלו"

 .ולמטה למעלה "והארץ השמים" .שלמטה
 התורהאומנות ו מעשה ,אמר שמעון רבי

 .פה שבעל תורהאומנות ו ומעשה ,שבכתב
 של פנים ,התורה פרטי אלה "צבאם וכל"

 "ויכלו" .לתורה פנים שבעים ,התורה
 ,"וארץ שמים" .בזה זה ונתקנוהתקיימו ש

 ,התורה סודות ,"צבאם וכל" .וכלל פרט
  .שבתורה וטמאות שבתורה טהרות

 àúåòø éãáòã àéé÷éãö äéá àùðëúàì
 ïåäéøàîã  

 àúúìã ïéãáåòå àìéòìã ïéãáåò åìëã åìëéå
 øîà ïåòîù éáø àúúå àìéòì õøàäå íéîùä

àã àúåðîåàå àãáåò àãáåòå áúëáù àúééøå
 ïéìà íàáö ìëå äô ìòáù äøåúã àúåðîåàå
 íéðô íéòáù àúééøåàã ïéôà àúééøåàã éèøô
 àãá àã åììëúùàå åîéé÷úàã åìëéå äøåúì
 àúééøåàã éæø íàáö ìëå ììëå èøô õøàå íéîù

éëãààúééøåàã ïáàñî àúééøåàã ïà:  
 תורה זו ,"השביעי ביום אלהים ויכל"

 נתקן ובה ,שביעי םיו שהוא פה שבעל
 מלאכתו" .הכל של קיום שהוא העולם

 תורה שהרי ,מלאכתו כל ולא "עשה אשר
 כתב של קףובת הכל הוציאה שבכתב
 ביום כאן פעמים שלש .מחכמה שיוצא

 ,"השביעי ביום אלהים ויכל" ,השביעי
 את אלהים ויברך" ,"השביעי ביום וישבות"

 ביום אלהים ויכל" .שלש הרי ,"השביעי יום
 יום שעם ,פה שבעל תורה זו "השביעי
. שאמרנו כמו העולם נתקן הזה השביעי

 .העולם יסוד זה "השביעי ביום וישבות"
 זה ועל ,יובל זה ,הזקן ייבא רבי של בספרו
 יצא שהכל ,"מלאכתו מכל" כאן כתוב
בו  שהרי ,שאמרנו כמו יסוד זה ואנו .ממנו

 אלהים ויברך. "מהכל יותר מנוחההיתה 
 את שמברך גדול כהן זה ,"השביעי יום את

 נוטל כהן ששנינו .בראש נוטל והוא ,הכל
 ונקרא ,לברך תרֹוֹוׁש הברכות ובו ,בראש
 ,הללו השנים ,אמר הזקן ייסא רבי .שביעי

 בעמוד ואחד העולם ביסוד הוא אחד
  .האמצעי

éäìà ìëéå"éòéáùä íåéá íá )á á úéùàøá (
éáå éòéáù íåé åäéàã äô ìòáù äøåú àã ä

 åúëàìî àìëã àîåé÷ åäéàã àîìò ììëúùà
áúëáù äøåú àäã åúëàìî ìë àìå äùò øùàâ 
àúîëçî ÷éôðã áúëã àô÷åúá àìë ÷éôàã 

éäìà ìëéå éòéáùä íåéá àëä ïéðîæ úìú" íåéá í
éäìà êøáéå éòéáùä íåéá úåáùéå éòéáùä" í

éäìà ìëéå úìú àä éòéáùä íåé úà" íåéá í
òã äô ìòáù äøåú àã éòéáùä éòéáùä íåé í

 íåéá úåáùéå ïøîà à÷ãë àîìò ììëúùà àã
 àáéé áøã àøôñá àîìòã àãåñé àã éòéáùä

 ìòå àìáåé àã àáñêë ìëî àëä áéúë 
 àãåñé àã ïðàå äéðî ÷éôð àìëã åúëàìî
 àìëî øéúé äåä äéá àçééð àäã ïøîà÷ãë

éäìà êøáéå" ìåãâ ïäë àã éòéáùä íåé úà í
ùéøá ìéèð àåäå àìëì êøáîã ìèåð ïäë ïðúã à

 éòéáù éø÷àå àëøáì ïééøù äéá ïàëøáå ùàøá
 àîìòã àãåñéá ãç éøú éðä øîà àáñ àñéé éáø

àúéòöîàã àãåîòá ãçå åäéà:  
 של שבת בערב אחד ,אלה שלשת אבל(

 העולם של ואחד ,היום של ואחד ,לילה
 )ויקדש( וכן). הגדול שבת שהוא הבא

 הברית שאות מקום לאותו, למי ,"תווא"
 ואת תווא והראני" שנאמר כמו, בו שורה
 הקדושים כל שורים זה ובמקום ".נוהו

 לכנסת ממנו ויוצאים ,)שלמעלה( למעלה

) àéìéìã àúáù éìòîá ãç úìú éðä ìáà
úàã àîìòã ãçå àîåéã ãçåé úáù åäéàã 

ìåãâä( ïëå )ùã÷éå ( øúà àåääì ïàîì åúåà
 øîà úàã äîë àéøù äéá àîéé÷ úàã) ìàåîù

äë åè á ( øúà éàäáå åäåð úàå åúåà éðàøäå
 ïéùåã÷ ìë ïééøù)ã( úñðëì äéðî é÷ôðå àìéòì

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(' מ' בסוף הספר בסי' מה שחסר כאן עי א
  ג"עיין בחייט ריש דף קע ב
ב ”ב ויתרו עג ע”ב סג ע”ש ויצא קנו ע"א נראה שגם בינה נקרא כך ע”ויקהל ר ע' תורה שבכתב כו ג

 ). א"ד(ב ”ומשפטים קכא ע
תקונים תקון ' פ הסוד ועי"שבתות ושם מבואר כל הלכות שבת ע' ל מה רמז גב ע”ויקהל רז ע' בפ' עי ד
  ).א"ד(מח 
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 הולךזה ו .נגוע לחם מעדן לה לתת ישראל
 לחמו שמנה מאשר" שכתוב כמו] מובן[

 קיום זה "מאשר" ".מלך מעדני יתן והוא
 לחם )לו( שהיה )מה( "לחמו נהשֵמ" .שלם
 יתן והוא" .נגוע לחם להיות וזרח ,עוני

 ,ישראל כנסת זו ,המלך מי "מלך מעדני
 וכל ,העולם תפנוקי כל )לה( נותן הוא

 מהמקום ,מלמעלה שיוצאים הקדושים
 "תווא" ,"תווא ויקדש" על זהו .יוצאים הזה
  .הברית אות

âðô íçì à÷åðôú äì áäéîì ìàøùéà àä àìæàå 
 áéúëã äîë)ë èî úéùàøá ( äðîù øùàî

øùàî êìî éðãòî ïúé àåäå åîçì íéé÷ àã 
íéìùá åîçì äðîù ]ïàî[ äåäã )äéì ( éðåò íçì

êìî éðãòî ïúé àåäå âðô íçì éåäîì øãäúàâ 
 ïàî áéäé àåä ìàøùé úñðë àã êìî]äì[ ìë 

 àìéòìî ïé÷ôðã ïéùåã÷ ìëå ïéîìòã ïé÷åðôú
 úà àåää åúåà ùã÷éå àã ìòå ïé÷ôð øúà éàäî

àîéé÷:  
 בו( הכל מנוחת בו ,"שבת בו כי"

 "שבת בו" .ותחתונים עליונים של ,)מנוחה
 מכלל ,"אלהים ברא אשר" .למנוחה )באה(

 .העולם מעשה לתקן שמור יוצא זכור של
 מעשה לעשות ,העולם מןֻא זה ,"לעשות"

 ,לעולם צריך מןוא ,"ברא אשר(" .הכל של
 רבי רשיפ עוד). הכל של המעשה וכל

 שומר" כתוב ,ואמר הדבר את שמעון
 .ישראל כנסת זו "שומר" ".והחסד הברית

 זה "והחסד" .העולם יסוד זה "הברית"
 הברית שומר היא ישראל שכנסת ,אברהם
 שומר זהו ,ישראל שומר ונקראת ,והחסד
 מעשי כל תלויים בוו ,הכל של הפתח
 ,"לעשות אלהים ברא אשר" .ודאי העולם

 ולהוציא ,ויום יום כל הכל ןלתקול ֶלְכלַש
 ואם. יםושד רוחותאפילו ו ונשמות רוחות
 שהרי ,כך לא ,העולם תיקון שאינם תאמר

 בהם ולהלקות העולם קוןילת היו הם
 להוכיח כנגדם הולכים שהם ,העולם רשעי
 בצד נאחז ,לשמאל שהולך ומי .אותם

 הם לכן ,)בהם לוקה( כנגדם השמאל
 ,בשלמה כתוב מהבא וראה . לתקון

 ".אדם בני ובנגעי אנשים בשבטוהוכחתי "
 .המזיקים אותם אלה ,אדם בני נגעי הם מי

 היום התקדש ,שנבראו בשעה ,בא וראה
  שלא בריות הם ואלו ,גוף בלי רוח ונשארו

 àìëã àçééð äéá úáù åá éë]àçééð äéá[ 
 àúáù äéá ïéàúúå ïéàìòã]àééúà[ àçééðì 

éäìà àøá øùà" øåîù à÷ôð øåëæã àììëî í
 àðîåà àã úåùòì àîìòã àúãéáò àð÷úàì

áò ãáòîì àîìòã àìëã àúãé>ð" àøá øùà à
àìëã àúãéáò ìëå àîìòì êéøèöà àðîåà< åú 

 áéúë øîàå äìî ïåòîù éáø ùéøô)è æ íéøáã (
 ìàøùé úñðë àã øîåù ãñçäå úéøáä øîåù
 íäøáà àã ãñçäå àîìòã àãåñé àã úéøáä

]úñðëã) [úñðëå( úéøáä øîåù àéä ìàøùé 
 àçúô øéèð àåä àã ìàøùé øîåù éø÷àå ãñçäå

àìëã øùà éàãå àîìòã ïãéáò ìë ïééìú äéá 
éäìà àøá"úåùòì íã àìë àð÷úàìå àììëùì 

 åìéôàå ïéúîùðå ïéçåø à÷ôàìå àîåéå àîåé ìë
 àîìòã àðå÷ú ïåðéà åàìã àîéú éàå ïéãùå ïéçåø
 ååä àîìòã àðå÷úì ïåðéà àäã éëä åàì
 ïéìæà ïåðéàã àîìò éáééçì åäá äà÷ìàìå

 åäì àçëåàì åäééìá÷ì>àîåé<) ïàîå( ìéæàã 
øèñá ãéçàúà àìàîùì>à< àìàîù 

åäééìá÷ìä äî éæç àú ååä àðå÷úì êë éðéâá 
 äîìùá áéúë)ãé æ á ìàåîù (éúçëåäåå èáùá 

ïàî íãà éðá éòâðáå íéùðàå ïéìà íãà éðá éòâð 
àéøáúàã àúòùá éæç àú ïé÷éæî ïåðéàï 

 ïéìàå àôåâ àìá àçåø åøàúùàå àîåé ùã÷úà
àìã ïééøá ïåðéà  

  çî/à  

                                                                                                                                                                                     

  .ג"צ יט ע"א על ספד"עוד בבהגר' ועי, א שזהו לשון של תענוג"לקמן רמו ע' עי א
  ).א"ד(א "א ויחי ריז ע"ברית שלום והוא יסוד בראשית ו ע ב
  ).א"ד(א ”א וקכב ע”ב ורעו ע”א ורלה ע”נט ע ג
  .והר הרקיעז' עי ד
 .ע מקורו" וצ)לקי בהו(בדפוס וילנא נוסף  ה
  ). הערת הזוהר(ב "קסט ע ו
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 הם שמאל ומצד ,)התיסדו ולא( נתקנו
 משום שלא נתקנו , ועל זה.הבהז המתוז

 שורה לא הקדוש השם לכן, מיםגווהם פ
 הוא שלהם והפחד .בו נדבקו ולא בהם

 ,ממנו ופוחדים וזעים ,הקדוש מהשם
  .פגום במקום שורה לא הקדוש והשם

 åììëúùà)åãñééúà àìå ( àìàîù øèñîå
áäãã àîäåæ ïåðéààà àìã ïéâá àã ìòå 

 àéøù àì àùéã÷ àîù ïéîéâô ïåðéàå åììëúùà
 àîùî ïåäìã åìéçãå äéá å÷áãúà àìå åäá
 àùéã÷ àîùå äéðî ïéìçãå ïéòæå åäéà àùéã÷

íéâô øúàá àéøù àì:  
 שלא ,שנפגם הזה האדם ,וראה ובא
 לא ,ממנו כשיוצא ,הזה בעולם בן השאיר

 אותו מכניסים ולא הקדוש בשם נדבק
 ועץ .נשלם ולא פגום שהוא משום ,רגודלפ

 כדי ,אחרת פעם נטיעה צריך שנעקר
 ,הצדדים בכל שלםוי הקדוש שהשם

 ,וראה ובא. לעולמים בו ידבק לא סרוןיוח
 מלמעלה הם פגומים הללו הבריות

 ולא למעלה נדבקים לא ולכן ,ומלמטה
 אשר" בהם שכתוב ואלה .למטה נדבקים

 למעלה נשלמו שלא ,"לעשות אלהים ברא
 למה ,הם רוחות הרי ,תאמר ואם .ולמטה

 נשלמו שלא כיון אלא ,למעלה נשלמו לא
 וכולם .למעלה נשלמו לא ,בארץ למטה
 ,אדם בני מעיני סיםוומכ שמאל מצד באים

 כמו הם בשלש .להם להרע כנגדם ועומדים
 .אדם בני כמו הם ובשלש ,השרת מלאכי

 ,)נטמנו( רוחות שנבראו אחר. בארוה והרי
 נקב של הרחים אחר רוחות אותם ארונש

 כיון .השבת ויום השבת ליל רבה תהוםשל 
 יצאו ,שלמונ ולא היום שתוקד שיצאה
 וצריך, צדדיםה לכל ומשוטטים לעולם
 מתעורר אז שהרי ,מהם שמרילה העולם

 וכל ,לוהטת הגיהנם ואש ,שמאל צד כל
 ומשוטטים הולכים שמאל שבצד אותם
 ,יכולים ולא וףבג להתלבש ורוצים ,בעולם

 שיר והתקינו ,מהם שמרילה צריכים ואז
 שרוי שלהם שפחד שעה בכל פגעים של

  .בעולם

 øá ÷áù àìã íéâôúàã ùð øá éàä éæç àúå
 àîùá ÷áãúà àì äéðî ÷ôð ãë àîìò éàäá

àùéã÷á åäéàã ïéâá àãåâøôá äéì ïéìàò àìå 
 àéòá ø÷òúàã àðìéàå íéìúùà àìå íéâô

éâá àøçà àðîæ äòéèð íéìúùà àùéã÷ àîùã ï
 àúå ïéîìòì äéá ÷áãúà àì åîéâôå ïéøèñ ìëá
 éðéâáå àúúîå àìéòî ïåðéà ïéîéâô ïééøá éðä éæç
 àúúì ï÷áãúî àìå àìéòì ï÷áãúî àì êë

 åäá áéúëã ïéìàå)â á úéùàøá ( àøá øùà
éäìà" éàå àúúå àìéò åîéìúùà àìã úåùòì í

éú åàì éàîà ïåðéà ïéçåø àä àî]åîéìúùà[ 
 àòøàá àúúì åîéìúùà àìã ïåéë àìà àìéòì
 à÷ àìàîù øèñî åäìëå àìéòì åîéìúùà àì
 éîéé÷å àùð éðáã àðéòî ïééñëúîå ïééúà

ïåì àùàáàì åäééìá÷ìâ éëàìîë ïåì úìú 
àùð éðáë ïåì úìúå úøùäã øúá äåî÷åà àäå 

 ïéçåø åàéøáúàã)åøîèà (]åøàúùà[ ïåðéà 
ïéçåøäàîåäúã àá÷åðã àééçø øúá  àéìéì àáø 

 àúùåã÷ ÷ôðã ïåéë àúáùã àîåéå àúáùã
 ìëì ïàèùå àîìòì å÷ôð åîéìúùà àìå àîåéã
 ïéãë àäã åäééðî àøèðúàì àîìò àéòáå ïéøèñ
 àèäìî íðäéâã àùàå øòúà àìàîù øèñ ìë
 ïàèùå ïéìæà àìàîù øèñáã ïåðéà ìëå

]àîìòá) [àîìòì( àìå àôåâá àùáìúàì ïàòáå 
ñàì àðéòá ïéãë ïéìëé åðé÷úàå åäééðî àøîú

 àéøù ïåäìã åìéçãã àúòù ìëá íéòâôã øéù
àîìòá:  

 ,שבת בערב היום כשמתקדש ,בא וראה
 זו מי .בעולם ונפרסת שורה שלוםסוכת 
 וסערות רוחות וכל ,שבת זו ,שלוםסוכת 

 àúáù éìòîá àîåé ùã÷úà ãë éæç àú
 ïàî àîìòá úñéøôúàå àéøù íåìù úëåñ

                                                           

זוהם מותר סיג הזהב והוא רמז אל הקליפות חיצונות מותרות הדין ואין להם אחיזה בקדושה כלל  א
 ).א"ד(ולא לכל המתעסקים עמהם 

  ).הערת הזוהר(א ”לעיל יג ע ב
  ).א"ד(להרע לבני אדם  ג
  ).הערת הזוהר(א ”לעיל כה ע ד
 ).א"ד(ב ”חיצונות בא לו עהוא מקום אחיזת הקליפות  ה
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 נטמנים כולם ,מאהוהט צד וכל ושדים
 ,רבה תהוםד נקב של הרחים בעין ונכנסים

 ,העולם על שהוקד תשמתעורר כיון שהרי
 וזה ,תויא מתעוררת לא מאהוהט רוח

 בשמירה העולם ואז. זה מלפני בורח
 כמו שמירה על להתפלל צריך ולא ,עליונה
 זה שהרי ,אמן לעד ישראל עמו את שומר

 ,שמירה צריך העולםשאז  חול ליום תקןנ
 ,העולם על שלום סוכת נפרסת בשבת אבל

 יהנםהג רשעיאפילו ו ,צדדיו בכל ונשמר
 העליונים ,בשלום נמצא והכל ,הם שמורים

 מברכים היום דושיבק ולכן .והתחתונים
 עמו כל ועל עלינו שלום סוכת הפורס
 ,ירושלים על למה .ירושלים ועל ישראל

 וצריך ,כהוס אותה של מדור זהו אלא
 עלינו שנפרסה כהוס אותה את ןיזמהל

 םֵא כמו עלינו )ןמג( להיות ,עמנו ולשרות
 מכל פוחדים לא ולכן ,הבנים על ששורה
  .עלינו שלום סוכת הפורס ולכן ,הרוחות

 ïéãùå ïéìåòìòå ïéçåø ìëå àúáù àã íåìù úëåñ
 àðéòá ïéìàòå ïéøéîè åäìë àáàñîã àøèñ ìëå
 ïåéë àäã àáø àîåäúã àá÷åðã àééçéøã

 øòúàã àì àáàñî çåø àîìò ìò àúùåã÷
 ïéãëå àãã äéî÷î ÷éøò àãå äéãäá øòúà
 åøéèð ìò äàìöì ïðéòá àìå äàìò åøéèðá àîìò
 àã àäã ïîà ãòì ìàøùé åîò úà øîåù ïåâë
 ìáà åøéèð àéòá àîìòã ï÷úúà ìåçã àîåéá
 àîìò ìò àñéøôúà íåìù úëåñ úáùá
ïéøéèð íðäéâ éáééç åìéôàå ïéøèñ ìëá øéèðúàå 

 ïéàúúå ïéàìò åçëúùà àîìùá àìëå ïåðéà
 úëñ ñøåôä ïðéëøáî àîåéã àùåã÷á êë ïéâáå
 íìùåøé ìòå ìàøùé åîò ìë ìòå åðéìò íåìù
 àéääã àøåãî àéä àã àìà íìùåøé ìò éàîà
 úñøôúàã äëñ àéääì àðîæì àðéòáå äëñ

 éåäîìå àðîò éøùîìå àðìò]àðéâî[ àîàë àðìò 
âáå ïéðá ìò àééøùã" àì ã ìòå ïéøèñ ìëî ïéìçã

åðéìò íåìù úëåñ ñøåôä àã:  
 מברכים שישראל בשעה ,בא וראה

 תרחאו ,הזאת השלום סוכת את ומזמינים
 אז ,שלום סוכת הפורס ואומרים ,הקדושה

 על כנפיה ופורסת יורדת עליונה שהוקד
 .הבנים על םֵא כמו אותם ומכסה ,ישראל

 ,מהעולם מתכנסים הרעים המינים וכל
 ואז .רבונם שתוקד תחת יושבים וישראל
 חדשות נשמות נותנת הזו השלוםסוכת 
 הנשמות שרויות שבה משום ,מהול .לבניה

 שורות והן נשמות ונוטלת ,הזווג זמן שאז(
 ופורסת ששורה וכיון .יוצאות וממנה ,)בה

 חדשות נשמות ריקהמו ,בניה על כנפיה
 על ,שמעון רבי אמר עוד. ואחד אחד לכל
 ,היא הבא עולםשל  דוגמא בתש ,שנינו זה
 זה דוגמא ויובל שמיטה זה ועל ,ודאי זה כך

 ואותה .הוא כך הבא ועולם ושבת ,בזה
 על באה היא זכור של מסוד ,נשמה תוספת
  שלוקחת הזאת השלוםסוכת 

 ïéðîæîå ïéëøáî ìàøùéã àúòùá éæç àú
 ñøåôä éøîàå àùéã÷ àæéôùåà íåìù úëñ éàäì

ò àúùåã÷ ïéãë íåìù úëñ úñéøôå àúçð äàì
 ìò àîàë ïåì àéñëîå ìàøùéã åäééìò àäôãâ
 éáúéå àîìòî åùéðëúà ïéùéá ïéðéæ ìëå ïéðá
 úëñ àã ïéãëå ïåäéøàîã àúùåã÷ úåçú ìàøùé
 àîòè éàî àäðáì ïéúãç ïéúîùð áéäé íåìù

 ïééøù ïéúîùð äéáã ïéâá>ð" àâååæ ïîæ ïéãëã à
ïééøù äáå ïéúîùð úìèðå<ëå ïé÷ôð äéðîå  ïåé

ôå àéøùãúñéøú÷éøà àäðá ìò àäôãâ à 
ïéúãç ïéúîùðá ïåòîù éáø øîà åú ãçå ãç ìëì 

 åäéà éúàã àîìòã àîâåã úáù ïðéðú àã ìò
 àã àîâåã ìáåéå äèéîù àã ìòå éàãå àåä éëä
 àåääå àåä éëä éúàã àîìòå úáùå àãá
 éàä ìò àéúà à÷ øåëæã àæøî àúîùðã úôñåú

ìéèðã íåìù úëñ  
  çî/á  
 נותנת הזאת והתוספת .הבא העולםמ
 ,שמחים הם תוספת ובאותה .הקדוש לעם

 וכל צער וכל ,לוהח דברי כל מהם ונשכחים

àîòì úáäé úôñåú àãå éúàã àîìòîâ 
 ìë åäééðî éùðúéå ïàãç úôñåú àåääáå àùéã÷

å ìåçã ïéìî øîà úàã äîë ïé÷ò ìëå ïéøòö ìë

                                                           

  ). א"ד(שופכת  א
 .י"שער מאמרי רשב' עי ב
 .ע מקורו"בדפוס וילנא איתא לעלמא וצ ג
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 לך 'ה הניח ביום" שנאמר כמו ,הצרות
  ."' וגוהקשה דהוהעב ומן ומרגזך מעצבך

)â ãé äéòùé (åäé çéðä íåéá" êæâøîå êáöòî êì ä
åâå äù÷ä äãåáòä ïîå':  

 כדי מהכל םולטע אדם צריך שבת ובליל
 ,מהכל נכללה הזאת שלום כתושס להראות

 ויש .ליום אחד מאכל יפגם שלא ובלבד
 האחרות הסעודות לשתי ,שנים אומרים

 יותר מעלה אם שכן וכל .ויפה ,היום של
 ,חריםא ממאכלים םולטע ויכול ליום

 ובארוה, ולקטנים בשני תבשילים מספיק
  .החברים

 àìëî àîòèàì ùð øá éòá àúáùã àéìéìáå
 úìéìëúà àìëî íåìù úëñ éàäã äàæçàì ïéâá

àîåéì àãç àìëéî íéâôé àìã ãáìáåà ] úéàå
 àîåéã ïéðøçà éúãåòñ ïéøúì ïéøú éøîàã

øéôùå[à ïëù ìëå  ìéëéå àîåéì øéúé ÷éìñ é
 ïéìéùáú éøúá éøéòæìå ïéðøçà ïéìëéîî íòèîì

àéøáç äåî÷åàå àéâñ:  
 העם לנשות להדלקה תןינ שבת של נר

 כבתה שהיא ,החברים אמרו והרי .הקדוש
 .ויפה ,'וכו אותו והחשיכה עולם של נרו

 מלכת היא זו שלום סוכת ,הדבר סוד אבל
שורות  םעליוני נרות שהם ונשמות ,העולם

 שהרי ,להדליק צריכה המלכה זה ועל .בה
 ואשה. מעשה ועושה נאחזת במקומה

 נר להדליק ורצון הלב שמחתב צריכה
 וזכות ,לה הוא עליון כבוד שהרי ,שבת

 שיהיו קדושים לבנים לזכות לעצמה גדולה
 שלום וירבו וביראה בתורה העולם נר

 לכן ,כיםואר חיים לבעלה ונותנת ,בארץ
  .בה הרלהז צריכה

 úáéäééúà àùéã÷ àîò éùðì úáù ìù øð
 äúáë éäéàã åøîà àä àééøáçå à÷ìãàì

åë äéì úëéùçàå àîìòã àðéöåá ' ìáà øéôùå
 àîìòã àúéðåøèî íåìù úëñ éàä äìîã àæø
 ïééøù äá äàìò àðéöåá ïåðéàã ïéúîùðå àéä
 àäã à÷ìãàì àéòá àúéðåøèî àã ìòå
 àúúàå àãáåò úãáòå úãçàúà àäúëåãá
 àðéöåá à÷ìãàì àúåòøå àáìã äåãçá àéòá
 äîøâì áø åëæå äì àéä äàìò àø÷é àäã úáùã

ðéöåá ïåäéã ïéùéã÷ ïéðáì éëæîìà àîìòã 
 àòøàá àîìù ïåâñéå àúìçãáå àúééøåàá
 àéòá êë ïéâá ïééçã àëøåà äìòáì úáéäéå

äá àøäãæàì:  
 ושמור זכור ,ויום לילה שבת ,בא וראה

 יום את זכור" בכתו זה ועל ,כאחד הוא
 יום את שמור" וכתוב ,"לקדשו השבת
 והכל ,לנקבה "שמור" ,לזכר "זכור" ".השבת

 הקדוש של חלקו ישראל אשריהם .אחד
 כתוב עליהם ,שתווויר גורלו ,הוא ברוך

 'שה העם אשרי לו שככה העם אשרי"
  ".אלהיו

 åäéà øåîùå øåëæ àîåéå àéìéì úáù éæç àú
 áéúë àã ìòå àãçë)ë úåîùç  ( íåé úà øåëæ

 áéúëå åùã÷ì úáùä)áé ä íéøáã ( úà øåîù
 ãç àìëå àá÷åðì øåîù àøåëãì øåëæ úáùä íåé

á÷ã äé÷ìåç ìàøùé ïåðéà ïéàëæ" äéáãò ä
 áéúë åäééìò äéúðñçàå)åè ãî÷ íéìäú ( éøùà

åäéù íòä éøùà åì äëëù íòä"åéäìà äá:  
 מן לקח אשר הצלע את אלהים 'ה ויבן"

 כתוב ,שמעון רבי אמר ."' וגוהאדם
 ,"מקומה את ידע והוא דרכה הבין אלהים"

 זה מה אלא ,רביםים פנ יש הזה בפסוק
 'ה ויבן" שנאמר כמו ,"דרכה הבין אלהים"

 שיש פה שבעל תורה זו ,"הצלע את אלהים
 לכן ".דרך בים הנותן" שנאמר כמו ,דרך בה

 את ידע והוא". "דרכה הבין אלהים"
 שיש ,שבכתב תורה זו ,מקומה מי ,"מקומה

 'ה" ).כאחד הולכים ותבונה דעת( .דעת בה

åäé ïáéå"éäìà ä" ïî ç÷ì øùà òìöä úà í
åâå íãàä ')áë á úéùàøá (à" áéúë ïåòîù ø

)áë çë áåéà(éäìà " úà òãé àåäå äëøã ïéáä í
äîå÷îâ àìà äéá úéà ïéàéâñ ïéðååâ àø÷ éàä 

éäìà åäî" ïáéå øîà úàã äîë äëøã ïéáä í
åäé"éäìà ä" äô ìòáù äøåú àã òìöä úà í

 úéàã]äá) [äì( úøîà úàã àîë êøã ) äéòùé
æè âî (éäìà êë éðéâá êøã íéá ïúåðä" ïéáä í

                                                           

ויקהל רה ' א מענין סעודת שבת ובפ”יתרו פט ע' פ' שלא יפגום הסעודה שתקן לסעודת היום ועי א
  ).א"ד(א ”ע

  ).הערת הזוהר(מב ' חסר כאן ועיין בסוף הספר בסי ב
  .זוהר הרקיע' עי ג
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 זה ועל ,בכל לה לתקן ,מלא שם "אלהים
 שהיה משום ,בינה ונקראה חכמה נקראה

 בשני בשלמות בכל ,"אלהים 'ה" מלא בשם
  . השמות

÷î ïàî äîå÷î úà òãé àåäå äëøã àã äîå
 úòã äá úéàã áúëáù äøåú)]ð"à [ úòã

åìæà ãçë äðåáúå (åäé"éäìà ä" àìî íù í
 äîëç úàéø÷úà àã ìòå àìëá äì àð÷úàì

åäé àìî íùá äåäã ïéâá äðéá úàéø÷úàå" ä
éäìà"ïäîù éøúá åîéìùá àìëá í:  

 ,מאירה שלא אספקלריה זו ,"הצלע את"
 אשר" ".ונאספו שמחו ובצלעי" שנאמר כמו
 מתורה שהרי משום ,"האדם מן לקח

 בשלהבת להתקשר "לאשה" ,יצאה שבכתב
 הגבורה מצד התורה שהרי ,שמאל צד של

 קשורה ,'ה אש להיות "לאשה" ,נתנה
 שלא משום ,"האדם אל ויבאה. "כאחד
 להתכלל אלא ,לבדה להמצא צריכה

 שהתחברה כיון .שבכתב בתורה ולהתחבר
 לה ויתן אותה ויתקן תהוא יזון הוא ,עמו
 ואת" שכתוב מה היינו .כהשצרי מה

 שמי ,למדנו מכאן .בארנו והרי ,"הארץ
 ,לבעלה תכנס שלא עד ,בתו את שמשיא

 כל לה ונותנים אותה מתקנים ואמה אביה
 הוא ,בבעלה שהתחברה כיון .שצריך מה
  .שצריך מה לה ויתן אותה יזון

 אלהים 'ה ויבן" כתוב בתחלה ,בא וראה
 לה תקינוה ואמא שאבא ,"הצלע את

 ויבאה ,שוטיםיק וארבעה בעשרים(
 כך ואחר ).וארבע עשרים בגימטריא

 אותה והכניס( ,"האדם אל אהיויב"
 שמחה וקול ששון קול" ,קולות בחמשה

 ")חתנים מצהלות קול כלה וקול חתן קול
 , ולהתחבר אחד באחדכאחד הכל להתקשר

  .כהשצרי מהוהוא נותן לה 

øäð àìã äàéøì÷ôñà àã òìöä úà äîë à
 øîà úàã)åè äì íéìäú ( åôñàðå åçîù éòìöáå

 áúëáù äøåúî àäã ïéâá íãàä ïî ç÷ì øùà
 øèñã àáåäìùá àøù÷úàì äùàì ú÷ôð

äøåáâã àøèñî àúééøåà àäã àìàîùà 
éåäîì äùàì úáéäééúàáä ùà  ' àãçë øéè÷

 àçëúùàì àéòá àìã ïéâá íãàä ìà äàéáéå
 äøåúá àøáçúàìå àììëúàì àìà àäãåçìá
 äì ïåæé àåä äéãäá úøáçúàã ïåéë áúëáù
 áéúëã åðééä êéøèöàã äî äì ïúéå äì ï÷úéå
 ïàî àðôéìåà ïàëî àðîé÷åà àäå õøàä úàå

äéúøá áéñðàãâ äåáà äìòáì ìåòéú àì ãò 
äì ïéð÷úî äîàåã êéøèöàã äî ìë äì ïéáäéå 

øáçúàã ïåéë]å[ ïúé àåäå äì ïåæé àåä äìòáá ú
 àéòáã äî äì  

á éæç àúåäé ïáéå áéúë àúéîã÷"éäìà ä" í
äì åðé÷úà àîàå àáàã òìöä úàä) ]ð"à [ëá" ã

ïéèåù÷åîéâá äàáéå  'ë"ã ( ìà äàéáéå øúáìå
 íãàä)]ð"à [ ïéì÷ ùîçá äéì àìòàå) äë äéîøé

é ( ìå÷ äìë ìå÷å ïúç ìå÷ äçîù ìå÷å ïåùù ìå÷
íéðúç úåìäöî ( àãçë àìë àøù÷úàì

äì áéäé àåäå ãçá ãç àøáçúàìå äî 
êéøèöàã:  

 כשהבת ,"דרכה הבין אלהים" ,אחר דבר
 מה בכל יום בכל מסתכלת היא ,אמא בבית

 הבין אלהים" שכתוב ,צריכה תהישב
 נותן הוא ,בבעלה שהתחברה כיון ".דרכה

 זהו .מעשיה ויתקן ,כהשצרי מה כל לה
 זה ופסוק( "מקומה את ידע והוא" שכתוב

éäìà øçà øáã"í éáá àúøá ãë äëøã ïéáä 
 àéòáã äî ìëá àîåé ìëá àìëúñà àéä àîà

 áéúëã äúøá)âë çë áåéà (éäìà" äëøã ïéáä í
 äî ìë äì áéäé àåä äìòáá äì úøáçã ïåéë
 àåäå áéúëã àåä àãä àäãáåò ï÷úéå àéòáã

                                                           

 ).א"ד(א ”תרו עד עואתכלילת בימינא ועיין י' פי א
 ).הערת הזוהר(א ”נח ע ע ב
  ). א"ד(שמשיא בתו  ג
 ).ו"לש(א "ב ויקרא יט ע"ב ותזריע מד ע"פקודי רנח רע' א ועי"לקמן מט ע ד
ב "ה ח"ודע' ח' ז' פנימיות וחיצוניות דרושים ד', ן דרוש א"ד ומ"במ', ח שער המוחין פרק ט"ע' עי ה

 ).ג"ב מה ע"ביאורים ח(כות אבות ז' והוא בחי, ב"ענף לא ול' דרוש ד
ד קישוטי כלה "והם כ, י שבה"ד צירופי אדנ"והם כלולים בכ, כל השימוש בשמות הוא בסוד מלכות ו

 ).א"ש צה ע"הקדו(
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   ÷éàäå(øù÷úà ïéàìò ïéæøá àø(äîå÷î úà òãé   )עליונים בסודות נקשר
  èî/à  
 ,יונההעל חכמה על נאמר זה פסוק א"ד(

 נקודה שהרי .עליונים בסודות ונקשר
 אבל ,כלל בה שיודע מי אין הראשונה

א " והו, דרכה זה העולם הבאהבין אלהים
הסתום מכל , וניםהטמ מכל וןזה הטמ
  ).בשם ידוע ולא א"הו שנקרא ,הסתומים

)]ð"à [ã" äàìéò àúîëç ìò àø÷ éàä à
 äãå÷ð àäã ïéàìò ïéæøá øù÷úàå øîúà

ïàî úéì äàîã÷éäìà ìáà ììë äá òãéã " í
åäå éúàã àîìò àã äëøã ïéáä" àøéîè àã à

éúñ ïéøéîè ìëãàîåä éø÷àã ïéîéúñ ìëã " à
àîùá òéãé àìå:(  

 כאן ,"האדם את אלהים 'ה וייצר" כתוב
 בארנו והרי .ובשמאל בימין הכל נתקן

 אלהים 'ה וייצר אבל ,הטוב ביצר שנכלל
 לו בטו יצר אלא .למה. רע ויצר טוב ביצר

 נקבתו את אליו לעורר הרע יצר ,לעצמו
 סוד ).לנקבה תמיד מתעורר שמאל ומצד(

 תמיד מתעורר שצפון למדנו מכאן ,הדבר
. אשה נקראת ולכן ,עמה ונקשר לנקבה

 משום ,הרע ויצר טוב יצר ,וראה ובא
 נכללת שנקבה( ביניהם נתנה שהנקבה

 עד מתקשרת ולא ,עמם והתקשרה )בהם
 זה ומתקשרים אליה מתעורר הרע שיצר
 מתעורר אז ,בזה זה שמתקשרים וכיון .בזה
 .אליו אותה ומביא חהשמ שהוא הטוב יצר

 'ה וייצר" זה ועל ,לתקן ביניהם תנתינ ואז(
 ).רע ויצר טוב יצר ,אליו מלא שם "אלהים

 שמחה שהיא ממש הצפון צד ולמעלהא "ד(
 ,בתחלה בה אוחז הרע שיצר ,א זוהמבלי

 כך ואחר "לראשי תחת שמאלו" שכתוב
 שמאלל ימין בין ונתנה ,"תחבקני וימינו"

 'ה וייצר" זה ועל ,לקבל מזונותיהם
  ).הללו הצדדים שני לגבי מלא שם "אלהים

 áéúë)æ á úéùàøá (åäé øöééå"éäìà ä" úà í
ììëúùà àëä íãàäà àìàîùáå àðéîéá àìëá 

 àðîé÷åà àäå]áåèä øöéá ìéìëúàã[ øöééå ìáà 
åäé"éäìà ä" íòø øöéáå áåè øöéáá àìà éàîà 

 éáâì àøòúàì òøä øöé äéîøâì äéì áåè øöé
 éá÷åð>ð" éáâì øéãú øòúà àìàîù øèñîå à
àá÷åð< øòúà ïåôöã àðôéìåà ïàëî äìîã àæø 

 êë ïéâáå äãäá øù÷úàå àá÷åð éáâì øéãú
éæç àúå äùà úàéø÷úàâ òøä øöéå áåè øöé 

 åäééðéá àá÷åð úáäééúàã ïéâá]ð"åðã à àá÷
åäá úìéìëúà[ àìå åäééãäá àøù÷úàå 

 ïøù÷úîå äáâì øòúà òøä øöéã ãò àøù÷úî
 øòúà ïéãë àãá àã ïøù÷úîã ïåéëå àãá àã

 äéáâì äì éúééàå äåãç åäéàã áåè øöé) ïéãëå
åäé øöééå àã ìòå àð÷úàì åäééðéá úáäééúà" ä

éäìà"òø øöéå áåè øöé äéáâì àìî íù í (
] ùîî ïåôöã àøèñ àìéòìå àìá äåãç åäéàã

éîã÷á äá ãéçà òøä øöéã àîäåæàú áéúëã 
) á øéùå ( åðéîéå øúáìå éùàøì úçú åìàîù

úàì àìàîùå àðéîé ïéá úáäéúàå éð÷áçú àðæ
ìòååäé øöééå àã "éäìà ä" ïéøú éáâì àìî íù í

ïéìà ïéøèñ[:  
 זכר אבל ,בארנו הרי ,"האדם את"

 להיות נפרדים )היו ולא( ,כאחד ונקבה
 ,"האדמה מן עפר" ,כתוב מה .בפנים פנים

 כשאשה ,ראהו בא .תקןילה עומדעכשיו 
 שם על נקראת היא ,בבעלה מתחברת

 עפר הוא ,ק"צד ק"צדי ,אשה איש ,בעלה
 כמו( ,צביה והיא צבי הוא )ואז( ,עפר והיא

à àä íãàä úà àá÷åðå øëã ìáà àðîé÷å
 àãçë]ååä àìå) [àì( ïéôà éåäîì ïùøôúî 

 áéúë äî ïéôàá)æ á úéùàøá ( äîãàä ïî øôò
 ãë àúúà éæç àú àð÷úàì àîéé÷ àúùä

äìòá íù ìò úàéø÷úà äìòáá úøáçúàã ùéà 

                                                           

  ).א"ד(כאן נתייסד  א
 ).הערת הזוהר(מג ' מה שחסר כאן עיין בסוף הספר סי ב
 ).א"ד(מנחת יהודה דף צד  ג
תרומה קלח ). א"ד(א ”ב תרומה קמז ע”א ומשפטים קלד ע” ויצא קסג ע'ב ופ”ב ויקרא ט ע”קפב ע ד

  ).ב"א קב ע"כללים ח(ב "קמז ע, א"ע



 øäæúéùàøá 

240 

 כתוב". הארצות לכל היא צבי" )שנאמר
 'ה מזבח אצל עץ כל אשרה לך תטע לא"

 וכי ,"מזבח אצל" ".ךל תעשה אשר אלהיך
 ,התיר מי אחר במקום או ממנו למעלה

 ,האשהל ש בעלה זה אשר ,בארנו הרי אלא
 הרי( אשרה ,בעלה שם על נקראת )א"ה(

 לבעל" כתוב זה ועל )א"ה אשר הם
 אשרה לך תטע לא" כתוב לכן ".ולאשרה

 )אשרה (כנגד ,"אלהיך 'ה מזבח אצל עץ כל
 'ה חמזב שהרי ,'ה מזבח אותו של המקום

 תטע לא" כנגדה זה ועל ,זה על עומד הוא
  .אחרת "אשרה לך

)øôò() ïéãëå (äéàå éáö åäéàé éáö ] úàã äîë
øîà[) å ë ìà÷æçé ( áéúë úåöøàä ìëì àéä éáö

)àë æè íéøáã ( ìöà õò ìë äøùà êì òèú àì
åäé çáæî"éäìà ä"êà çáæî ìöà êì äùòú øùà 

 äééøù ïàî àøçà øúàá åà äéðî àìéòì éëå
àðîé÷åà àä àìàáøùà )ä(úúàã äìòá àã  à

]ä"à[ äøùà äìòá íåù ìò úàéø÷úà >ð" éøä à
ä øùà íä"à< áéúë àã ìòå )ã âë á íéëìî (

 êì òèú àì áéúë êë ïéâá äøùàìå ìòáì
åäé çáæî ìöà õò ìë äøùà"éäìà ä"ìá÷ì êâ 

åäé çáæî àåääã øúà"åäé çáæî àäã ä" åäéà ä
äìá÷ì àã ìòå àã ìò àîéé÷ã êì òèú àì 

àøçà äøùàé:  
 עובדי אותם כל ,מקום לבכ ,בא וראה

 ואלו ,לבעל עובדים נקראים השמש
 .אשרה עובדי נקראים ללבנה שעובדים

 על נקראת ואשרה .ולאשרה לבעל ולכן
 נתבטל למה ,כך אם .ר"אש ,בעלה שם

 שכתוב שם על אשרה אלא ,הזה השם
 שלא )הרי( והוא ,"בנות אשרוני כי באשרי"

 אחרת ועומדת העמים שאר אשרוה
 מכבדיה כל" שכתוב אלא ,עוד אול .תחתיה
 ,הזה השם נתבטל )נעשה( ולכן ,"הזילוה

 שאר שעושים אותם יתחזקו שלא וכדי
 מזבח וקוראים ,זרה עבודה עובדי עמים
 ,"' וגואדמה מזבח" שכתוב ,מאדמה שהוא

  ".האדמה מן עפר"לכן 

 àùîù éçìô ïåðéà ìë øúà ìëá éæç àú
éñì ïéçìôã ïåðéàå ìòáì ïéãáåò ïåø÷à àøä

 äøùàìå ìòáì àã ìòå äøùà éãáåò ïåø÷éà
ùà äìòá íåù ìò éø÷úà äøùàå" éëä éà ø

 éàîà>øáòúà <)ãáòúà(ä àìà àã àîù 
 áéúëã íåù ìò äøùà)âé ì úéùàøá ( éøùàá

 úåðá éðåøùà éë)àåäå( ]àä[ øàù äåøùà àìã 
 áéúëã àìà ãåò àìå äúåçú àøçà àîéé÷å ïéîò

)ç à äëéà (äéãáëî ìëåìéæä äåæ êë ïéâáå 
>øáòúà <)ãáòúà( àã àîù å àìã ïéâá
]ïåô÷úúé) [ïåô÷úúà( ïéîò øàù éãáòã ïåðéà 

åëòò" áéúëã äîãàî åäéàã çáæî ïðéø÷å í
)áë ë úåîù (äîãà çáæîçåâå  ' ïî øôò êë éðéâá

äîãàä:  
 ,נכלל דבר( ".חיים נשמת באפיו ויפח"
 חיים נשמת הנכלל ]באפיו ויפח אבל

 ,הזכר מן שמתעברת קבהכנ ,עפר באותו
 הזה העפר ומתמלא מתחברים שהרי
 ויהי" .ונשמות רוחות ,או הומה ,מהכל
ם אדם יוקי תקןנ כאן ,"חיה לנפש האדם

 íééç úîùð åéôàá çôéå)æ á úéùàøá ( äìî
 ìéìëúà)åéôàá çôéå ìáà ( àåääá íééç úîùð

 àäã àøåëã ïî àøáòúîã àá÷åðë øôò
úî åäéà éàîå àìëî øôò éàä àéìîúàå ïøáç

 àúùä äéç ùôðì íãàä éäéå ïéúîùðå ïéçåø

                                                                                                                                                                                     

 .זוהר הרקיע' עי א
 ).הערת הזוהר(ב ”קפב ע ב
 .ע מקורו"וצ, )א אשרה"נ(בדפוס וילנא איתא  ג
  ).א"ד(' י לא תטע לך וגו"ולכן צוה כנגדה הש ד
 ופריק למה נעבר ונשתקע שם זה שלא נזכר בקדושה ואדרבה צותה תורה לעקור שם אשירה' פי( ה

  ).א"נ) (מ"א. הואיל והחליפוהו לטומאה
 ).א"ד(כל מכבדיה ביחידי ברשות וכח בפני עצמה  ו
 ).א"ד(י פירודו "שגורם לה זלזול ע ז
א סמני קטורת והוא ההארה שנשארו מהמלכים "שמזבח אדמה הוא הי, ל"ז', ח שער מט פרק ג"ע' עי ח

 .נוגה' קלי' קדמאין שמיתו והוא בחי
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  :ï÷úúàåäéç ùôðì ïæéîìå àð÷úàì íãà íéé÷à   .חיה הנפש את ולזון ןלתק

 בשם כן גם כאן אף ,"אלהים 'ה ויבן"
 טרם אותה נוקי שהרי אבא ואמא ת,מלא

 שנאמר כמו ,"הצלע את" ,לבעלה באהש
 ,"ירושלים בנות ונאוה אני שחורה"

 אבל אבא ואמא .מאירה שלא האספקלרי
 אל ויבאה. "עמה בעלה יסישיתפ לה קנוית

 ואמא אבא שצריכים למדנו מכאן ,"האדם
 כמו ,החתן של ברשותו להכניסה הכלה של

 ."' וגוהזה לאיש נתתי בתי את" שנאמר
 הבית שהרי ,אליה יבוא בעלה ואילך מכאן
 גם ויבא" ,"אליה ויבא" שכתוב ,שלה הוא
 ,"האדם אל ויבאה" להבהתח ".רחל אל

 אחר ,לעשות ולאמא לאבא יש כאן שעד
 ,הוא שלה הבית וכל ,אליה יבא הוא כך

 שכתוב הערנו זה ועל. ממנה רשות לוויט
 רשות שנטל ,"שם וילן במקום ויפגע"

  שמתחבר שמי ,למדנו מכאן .בהתחלה

åäé ïáéå"éäìà ä" àìî íùá éîð éëä óåà í
à àì ãò äì åðé÷úà àîàå àáà àäã äìòáì úú

 øîà úàã äîë òìöä úà)ä à øéù ( éðà äøåçù
 àøäð àìã äàéøì÷ôñà íìùåøé úåðá äåàðå

äì åðé÷úà àîàå àáà ìáàá äìòá àñééôúàì 
íãàä ìà äàéáéå äãäáâ ïàòáã àðôéìåà àëäî 

 äîë ïúçã äéúåùøá äìòàì äìëã àîàå àáà
 øîà úàã)æè áë íéøáã ( ùéàì éúúð éúá úà

åâå äæä 'àå ïàëîäáâì éúéé äìòá êìéã àäã 
 áéúëã àåä äìéã àúéá)ì èë úéùàøá ( àáéå

 ìà äàéáéå àúéîã÷á ìçø ìà íâ àáéå äéìà
 ãáòîì àîàìå àáàì úéà àëä ãòã íãàä
 àåä äìéã àúéá ìëå äáâì éúéé åäéà øúáì

 áéúëã àðøòúà àã ìòå äðéî úåùø ìåèéå) íù
é çëà ( åùø ìéèðã íù ïìéå íå÷îá òâôéå

úéîã÷áøáçúîã ïàîã àðôéìåà ïàëî à  

  èî/á  
 ולשמח פייס אותהל צריך ,באשתו

 ,אצלה ילון שלא ,לא ואם .בדברים אותה
  .נסוא בלא כאחד שלהם רצון שיהיה כדי

 äì àîñáìå äì òâôîì éòá äéúúðàá
ïéìîáäàì åàì éàå  äáâì úéáéå àäéã ïéâá 

åñéðà àìãá àãçë ïåäìã àúåòøæ:  
 להראות ,"השמש בא כי שם וילן"

 ויקח" .ביום מטתו לשמש לאדם לו שאסור
 כאן ,"מראשתיו וישם המקום מאבני
 זהב מטות למלך יהיואפילו ש ,למדנו

 לו תתקין והמלכה ,בהם ללון כבוד ולבושי
ב את שלו ויעז ,מאבנים קנתומת מטה

 וישכב" שכתוב ,מתקנתוילון במה שהיא 
  ".ההוא במקום

 ùîùä àá éë íù ïìéå)çë úéùàøáàé  (
 äéñøò àùîùì ùð øáì äéì øéñàã äàæçàì
 åéúåùàøî íùéå íå÷îä éðáàî ç÷éå àîîéá

 àðôéìåà àëä]åìéôàã) [åìéàã( àëìîì ïåäé 
 åäá úáéîì ø÷é éùåáìå àáäãã éñøò
 ïéðáàá ï÷úúî àñøò äéì ïé÷úú àúéðåøèîå
 áéúëã ïé÷úú éäéàã äîá úéáéå äéìéã ÷åáùé

)íù (àåää íå÷îá áëùéå:  
 האדם ויאמר" ,כאן כתוב מה ,ראהבא ו

 הדבריםנעימות  הרי ,"' וגוהפעם זאת
 אותה ולהמשיך חביבות עמה להמשיך

 àëä áéúë äî éæç àú)âë á íù ( øîàéå
 íòôä úàæ íãàäåâå 'ïéìîã åîéñá àäç 

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(מד ' אן עיין סוף הספר סימה שחסר כ א
 .ו ביאורים"ב מה שהערנו בשם לש"לעיל מח ע' עי ב
 ).ביאורים שם" (אשת חיל עטרת בעלה"בענין בחינת ' מ פרק ד"ח שער מול"ע' עי ג
 .יהל אור' עי ד
 ).א"ד(צריך לפייסה תחלה ולפתותה בדברים  ה
 ).א"ד(לא ילין אצלה ). הערת הזוהר(ב ”קמח ע ו
  .ן בין רוחא לנפשא"ב שהוא בסוד זיווג זו"ז עח ע"א על תיקו"בבהגר' עי ז
 ).א"ד(דברים נעימים  ח
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 ראה .אהבה עמה לעורר ,לרצונו )עמה(
 דברי כמה ,דברים אותם יםנעימ כמה

 ,"מבשרי ובשר מעצמי עצם" ,הם אהבה
 רודיפ ואין אחד שהם לה להראות כדי

 ,אותה לשבח מתחילעכשיו . בכל ביניהם
 ימצא שלא היא זו ,"אשה יקרא לזאת"

 לפיהכ הנשים כל .הבית כבוד זוהי ,כמותה
 ,"אשה יקרא לזאת" אבל .אדם בפני כקוף

 הוא הכל .לאחרת ולא לזאת ,הכל שלמות
 עשו בנות רבות" שנאמר כמו ,אהבה דברי
  ".כלנה על עלית ואת חיל

 àëùîàìå àúåáéáç äîò àëùîàì]äì 
äéúåòøì[) äîòäéúåòø  ( äîò àøòúàì

 ïéîéñá äîë éîç àúåîéçø]ïåðéààäîë [ éìî 
 ïåðéà àúåîéçøã)íù ( øùáå éîöòî íöò

 úéà àìå ãç ïåðéàã äì äàæçàì ïéâá éøùáî
 äì àçáùì éøù àúùä àìëá åäééðéá àãåøô

àéä àã äùà àø÷é úàæì äúååë çëúùé àìã 
 àôå÷ë äáâ ïéùð ïåäìë àúéáã àø÷é àéä àã

àùð éðá éðôáá åîéìù äùà àø÷é úàæì ìáà 
 éìî àåä àìë àøçàì àìå úàæì àìëã

 øîà úàã äîë àúåîéçø)èë àì éìùî ( úåáø
äðìë ìò úéìò úàå ìéç åùò úåðá:  

 אמו ואת אביו את איש יעזוב כן על"
 הכל ,"אחד לבשר והיו באשתו ודבק

 כיון .עמה דבקיולה באהבה להמשיכה
 ,כתוב מה ,הללו הדברים כל אליה שעורר

 יצר התעורר הרי ."' וגוערום היה והנחש"
 הגוף בתאות לקשרה כדי בה זולאח הרע

 הרע שיצר אחרים דברים אליה ולעורר
 ,כתוב מה כך שלאחר עד. בהם מתענג

 וכי למאכל העץ טוב כי האשה ותרא"
 ,"ותאכל מפריו ותקח לעינים הוא תאוה

ותתן גם לאישה " ,ה אותו ברצוןבליק
 אליו התעוררה היא אז הרי ".עמה
 .ואהבה רצון לו )לתת( להתעורר שוקהבת
 אדם לבני מעשה להראות] בא[ דברה זה

 ,אלעזר רבי אמר. שלמעלהכצורה  ]שיהיו[
 הרע יצר ,למעלה אותו נעמיד במה ,כך אם

 אלו ררוהתעו הרי ,לו אמר .בנקבה שאוחז
 יצר .רע ויצר טוב יצר ,למטה ואלו למעלה

 ושמאל .משמאל רע ויצר מימין טוב
 )בה להתקשר( לקשרה בנקבה אוחז למעלה
 תחת שמאלו" שנאמר כמו ,בגוף כאחד

 התפרשו דברים זה ועל ."' וגולראשי
 והלאה מכאן .כאן עד ולמטה למעלה

 לקטנים זפת של ,)בשרף( קטנות של יםדבר
 בו נתעוררו והרי ,הדבר פרשל ,שבעריסות

 ÷áãå åîà úàå åéáà úà ùéà áæòé ïë ìò
 ãçà øùáì åéäå åúùàá)ãë á úéùàøá ( àìë

 ïåéë äãäá à÷áãúàìå åîéçøá äì àëùîàì
 áéúë äî ïéìà ïéìî ìë äáâì øòúàã)à â íù (

åâå íåøò äéä ùçðäå'â òøä øöé øòúà àä 
âã àúáåàéúá äì àøù÷ì ïéâá äá àãçàì àôå

 âðòúà òøä øöéã ïéðøçà ïéìî äáâì àøòúàìå
 áéúë äî øúáì ãò åäá)å íù ( éë äùàä àøúå

 ç÷úå íéðéòì àåä äåàú éëå ìëàîì õòä áåè
 ìëàúå åéøôî)úìéá÷] (úìá÷[ àúåòøá äéì 

 àøòúà àéä ïéãë àä äîò äùéàì íâ ïúúå
 äéáâì]àúáåàéúá[) àúáåàúá ( äéì àøòúàì

 àúåòø]ð"äéì áúéîì à[  äìî àã åîéçøå
 øîà àìéòìã àðååâë àùð éðáì àãáåò äàæçàì
 øöé àìéòì äéì íé÷åð éàîá éëä éà øæòìà éáø

 àä äéì øîà àá÷åðá äá ãéçàã òøä] àøòúà
ïéìàå àìéòì ïéìàøöéì [ )àðøòúàøöé ( áåè 

 àìàîùî òø øöéå àðéîéî áåè øöé òø øöéå
 àìàîùå]àìéòì[ àá÷åðá ãéçà >äì àøù÷ì< 

]àãçë[) äéá àøù÷úàì ( øîà úàã äîë àôåâá
) á øéùå(ãåâå éùàøì úçú åìàîù  ' ïéìî àã ìòå

 äàìäìå ïàëî àëä ãò àúúå àìéòì ïùøôúà

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו"מלין נוסף בדפוס וילנא וצ א
  ).א"ד(כקוף בפני אדם  ב
 ).א"ד(ר מחטיאו שיבין שהוא להנאת גופו "כ יצה"אף שהאדם מכוון לשם שמים בתשמישו אעפ ג
ג ובכח " ראשה שהיא בחא אינו תחת ראשה ממש אלא במקום שהיה תחלה"זה כששמאל ז' סוד פ ד

ב "ב עש"י. ן"ע שט"קר' ת שמאלו תחת לראשי גי"ס ר"גבורה המחזקת אין כח כלל לחיצונים לינק משם וז
 ).א"נ(
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 àøèåæá ïéìî äàìäìåàá éøéòæì àúôéæãä  .החברים
àééøáç äéá åøòúà àäå äìî àùøôì ïé÷ðéèã:  

 עמו והיו ,לטבריה הולך היה שמעון רבי
 ראו כך בין .חייא ורבי יהודה ורבי יוסי רבי
 שהתחברו כיון .בא שהיה פנחס רבי את

 מאילני אחד אילן תחת וישבו ירדו ,כאחד
 אנוו ,ישבנו הרי ,פנחס רבי אמר .ההר

 ליםומע דברים מאותם עולשמ רוצים
 שמעון רבי פתח. יום בכל אומר שאתה
 עד אל בית ועד מנגב למסעיו וילך" ,ואמר

 בין בתחלה אהלה שם היה אשר המקום
היה , "למסעיו וילך" ".העי יןוב אל בית

 אלא ,למסעיו זה מה ,למסעוצריך לכתוב 
 של ואחד שלו אחד ,הם מסעות שני

 זכר להמצא צריך אדם כל שהרי ,השכינה
 לא השכינה ואז ,האמונה לחזק כדי ונקבה
 מי ,תאמר ואם. לעולמים ממנו נפרדת
 ,ונקבה זכר נמצא שלא לדרך שיוצא

 שיוצא מי , בא וראה.ממנו נפרדת השכינה
 הוא ברוך הקדוש לפני תפילה יסדר ,לדרך

 שלא עד ,רבונו שכינת עליו להמשיך כדי
 כיון .ונקבה זכר שנמצא בזמן ,לדרך יצא

 ,עליו שורה ושכינה ושבחיו תפלתו שסדר
 כדי ,עמו הזדווגה השכינה שהרי ,אֶצֵי

 זכר ,בעיר ונקבה זכר .ונקבה זכר שימצא
 יהלך לפניו צדק" שכתוב זהו ,בשדה ונקבה
   כל,בא וראה". פעמיו לדרך וישם

 éáø äéîò ååäå äéøáèì ìéæà äåä ïåòîù éáø
 éáøì äéì åîç éëäãà àééç éáøå äãåäé éáøå éñåé
 åúçð àãçë åøáçúàã ïåéë éúà äåäã ñçðô

 úåçú åáúéå>î ãç àðìéà< øîà àøåè éðìéà
 úàã àúééìòî éìî ïéìàî àðáéúé àä ñçðô éáø

 àîåé ìëá øîà ïåòîù éáø çúô òîùîì àðéòá
 øîàå)â âé úéùàøá ( úéá ãòå áâðî åéòñîì êìéå

 ïéá äìçúá äìäà íù äéä øùà íå÷îä ãò ìà
 äéì éòáî åòñîì åéòñîì êìéå éòä ïéáå ìà úéá

ïéðìèî ïéøú àìà åéòñîì éàîâ äéãéã ãç ïåðéà 
 àçëúùàì éòá ùð øá ìë àäã àúðéëùã ãçå

äî àô÷úàì ïéâá àá÷åðå øëã ïéãëå àúåðîé
 àîéú éàå ïéîìòì äéðî àùøôúà àì àúðéëù
 àá÷åðå øëã çëúùà àìã àçøåàì ÷éôðã ïàî
 ÷éôðã ïàî éàä éæç àú äéðî àùøôúà àúðéëù

àçøàìãúåìö øãñé àá÷ éî÷ " àëùîàì ïéâá ä
÷åôé àì ãò äéøîã àúðéëù äéìòä >àçøàì< 

 øãñã ïåéë àá÷åðå øëã çëúùàã àðîæá
ùå äéçáùå äéúåìö ÷åôé äéìò àééøù àúðéë

 ïéâá äéãäá úâååãæà àúðéëù àäã]çëúùéã [
)çëúùà( øëã àúîá àá÷åðå øëã àá÷åðå øëã 

ää àì÷çá àá÷åðå" ã)ãé äô íéìäú(å åéðôì ÷ãö 
ìë éæç àú åéîòô êøãì íùéå êìäé  

  ð/à  
 צריך ,בדרך מתעכב אדם שבן זמן
 יפרד לא העליון שהזווג כדי מעשיו רולשמ
 בעיר .ונקבה זכר בלי פגום מצאוי ,ממנו
 שזווג כאן שכן כל ,עמו ה שלוכשנקב צריך

הרי ש אלא ,עוד ולא .בו נקשר העליון

 àøèðì éòá àçøåàá áëòúà ùð øáã àðîæ
 àì äàìò àâååæã ïéâá éåãáåò]ùøôúé) [ùøôúà( 

 àúîá àá÷åðå øëã àìá íéâô çëúùéå äéðî
ë äéîò äéá÷åð ãë êéøèöà" àâååæã àëä ù

 äàìò àâååæ àäã àìà ãåò àìå äéá úøù÷úà
                                                                                                                                                                                     

 .הערות' ועי, ע מקורו, וצ)א בזוטא"נ(בדפוס וילנא איתא  א
פסולת מענין זפת או זיוף ' ב זוטו הוא מלשון זוטו של ים וזיפתא פי"ובא) לתינוקות של ערסין' פי( ב

ירסא נכונה היא מכאן ולהאלה מלין דזוטא דזיפתא ולפי שמזייפין הדבר בפחות ממנו נקרא זיפתא והג
זו ומכאן ואילך ידבר מעולם התחתון שהוא עולם ' כ הגיע סודות האצילות בפ"ל ע"לזעירין דינקין ור

ונמסר הביאור והדבור בו . המורגש שבו נראין הפסולת בדמיון השמרים ופסולת שהם למטה במשקים
במעט זפת ' פי). א"ד(מבוארים מעצמם ואין הדבור סכנה בו שהדברים ' אפילו לתינוקות היונקים כלו

  ).א"נ(ב "רש. מכוסה הכל והקטנים שבעריסה בנקל ידעו לפרש הדברים
  ).א"ד(שני מסעות  ג
  ).הערת הזוהר(א ”קסח ע ד
  ).א"ד(קודם שיצא  ה
 ).א"ד(א ”ב עו ע”נח ע ו
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 נפרד ולא בדרך אותו שומר העליון הזווג
 שנכנס בשעה. לביתו שישוב עד ממנו

 ,)ביתו( אשתו את לשמח צריך ,לביתו
 .עליון זווג אותו לו גרמה שאשתו משום

 משום אותה לשמח יךצר ,אליה שבא כיון
 ,זווג אותו שמחת משום אחד .טעמים שני

 שמחת המצוהשמחת ו ,היא המצוהשמחת 
 שלום שמרבה אלא ,עוד ולא. היא השכינה

 שכתוב זהו ).לאשה א"נ. למטה( סתם
 ולא נוך ופקדת אהלך שלום כי וידעת"

 זה אשתו את פוקד לא אם וכי ".תחטא
 זווג כבוד שגורע משום ,בודאי זה כך ,חטא

 .לו גרמה ואשתו בוהזדווגה ש העליון
 העליון הזווג ,מתעברת אשתו שאם ,ואחד
 הזו הברית שהרי ,קדושה נשמה בה מוריק

 זה ועל ,הוא ברוך הקדוש ברית נקראת
שמחת ב שצריך כמו זו השמחב ןולכו צריך

 זווג שהוא ,)חכמים אותם של( השבת
 ,"אהלך שלום כי וידעת" ,זה ועל .החכמים

 ועל .בביתך ושורה עמך באה השכינה שהרי
 ולא" זה מה ".תחטא ולא נוך ופקדת" זה

 שמחת השכינה לפני לשמש ,"תחטא
 חכמים תלמידי וזדוגמא כ. המצוה

 השבוע ימי אותם כל מנשותיהם שפורשים
 נזדווג העליון הזווג ,בתורה להתעסק כדי

 זכר שימצא כדי מהם נפרד ולא בהם
 תלמידי ריכיםצ ,שבת שנכנסת כיון .ונקבה
 כבוד משום נשותיהם את לשמח חכמים

 ,רבונם ברצון לבם ןוולכו ,העליון הזווג
 בימי שאשתו מי וז כדוגמא. שנאמר כמו

 אותם כל ,כראוי אותה ושומר מאתהוט
 שימצא עמו מזדווג העליון הזווג הימים

 צריך ,נטהרת שאשתו כיון .ונקבה זכר
 .עליונה חדוה מצוה שמחת אותה לשמח

 .אחת בדרגה עולים שאמרנו הטעמים לוכ
 האמונה בני אותם כל ,דבר של סתמו

 ,תאמר ואם. בזה ורצון לב לכוון צריכים
 לדרך כשיוצא האיש של הוא שבח כך אם

 העליון הזווג משום ,בביתו מאשר יותר
 אדם שבן בזמן , בא וראה.עמו תמזדווגש

 משום ,אשתו הבית קריע ,בביתו הוא
 כמו ,אשתו משום יתמהב זזה לא ששכינה
 שרה האהלה יצחק ויבאה" שכתוב ששנינו

 שהשכינה משום ,מהל ,הדליקה שנר ,"אמו
  .לבית באה

]äàìò[ äéì øéèð >àçøàá <)äéçøàá( àìå 
 àúòùá äéúéáì áåúéã ãò äéðî àùøôúî

äéúéáì ìàòã åäúéáã àúãçì àòá )>ð"à <
äéúéá ( ïéâá àâååæ àåää äéì àîøâ åäúéáã

 ïéâá äì àúãçì éòá äáâì àúàã ïåéë äàìò
 àâååæ àåääã àúååãç ïéâá ãç éðååâ ïéøú

)ã( àéä äåöîã àúååãç]äåöîã àúååãçå[ 
 éâñàã àìà ãåò àìå åäéà àúðéëùã àúååãç

 íåìù>íúñ<) àúúì (>ð"àúúàì à<ää " ã
)ãë ä áåéà ( êåð úã÷ôå êìäà íåìù éë úòãéå

 àì éà éëå àèçú àìå)à( àèç äéúúàì ãé÷ô
 äàìò àâååæ ø÷é òøâã ïéâá éàãå àåä éëä åäéà

 äéá úâååãæàã]åäúéáãå) [áååäúé(äéì àîøâ à 
 ú÷éøà äàìò àâååæ äéúúà àøáòúî éàã ãçå
 úéøá éø÷à úéøá éàäã àùéã÷ àúîùð äá

á÷ã" äîë àã àúååãçá àðååëì éòá àã ìòå ä
 éòáã]àúååãçá) [àåãçá( úáùã ) ïåðéàã
ïéîéëç (]ïéîéëçã àâååæ åäéàã[ éë úòãéå àã ìòå 

 àéøùå êîò àéúà àúðéëù àäã êìäà íåìù
 ìòå êúéáá àã)íù ( éàî àèçú àìå êåð úã÷ôå

éî÷ àùîùì àèçú àìåá÷ "ä ]àúðéëù[ 
 íéîëç éãéîìú àã àðååâë äåöîã àúååãç

éîåé ïåðéà ìë åäééùðî ïùøôúîãï ïéâá àúáùã 
 åäá âååãæà äàìò àâååæ àúééøåàá à÷ñòúàì

 ïéâá åäééðî àùøôúî àìå]çëúùéã [
)éçëúùîù( ïééòá úáù ìàòã ïåéë àá÷åðå øëã 

ìú àâååæ ø÷é ïéâá åäúéáãì àúãçì íéîëç éãéî
 äîë ïåäéøàîã àúåòøá åäééáì àðååëìå äàìò
 éîåéá äéúúàã ïàî éàä àã àðååâë øîúàã
 ïåðéà ìë úåàé à÷ãë äì øéèðå äìéã åáàñî

 äéãäá âååãæà äàìò àâååæ ïéîåé]çëúùéã [
)åçëúùé( äéúúà úàéëãúàã ïåéë àá÷åðå øëã 

öîã äåãç äì àúãçì éòá åäìëå äàìò äåãç äå
 àîúñ ïé÷ìñ àâøã ãçá ïøîà à÷ã éîòè

äìîãá àðååëì ïééòá àúåðîéäî éðá ïåðéà ìë 
 àçáù éëä éà àîéú éàå éàäá àúåòøå àáì
 äéúéá ïî øéúé àçøàì ÷éôð ãë ùð øáã àåä
 éæç àú äéãäá úâååãæàã äàìò àâååæ ïéâá
 àúéáã àø÷ò äéúéáá àåä ùð øáã àðîæá

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(נקרא בשם אדם שלם ואשתו גורמת לבעלה שתשרה השכינה עליו אחר שלקח אשה להיות  א
  ).א"ד(סוד הדבר  ב
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ã ïéâá åäúéáã àúéá ïî éãòúà àì àúðéëù
 áéúëã ïðéðúã äîë åäúéáã ïéâá) ãë úéùàøá

æñ ( àâøùã åîà äøù äìäàä ÷çöé äàéáéå
 úúà àúðéëùã ïéâá àîòè éàî ú÷ìãúà

 àúéáì  
 נמצאת לא העליונה םהֵא ,הדבר סוד

 הבית שנתקן בזמן אלא הזכר אצל
 העליונה םהֵא ואז ,ונקבה זכר והתחברו

 וז כדוגמא .אותם רךלב כדי ברכות שופכת
ה לא נמצאת אצל הזכר אלא התחתונ םהֵא

 שלו לנקבה הזכר ובא ,הבית תקןהובזמן ש
 התחתונה םהֵא אז .כאחד והתחברו

 הזכר זה ועל. אותם לברך ברכות שופכת
 כדוגמא נקבות בשתי בביתו מתעטר

 תאות עד" הכתוב סוד וזהו ,שלמעלה
 גבעות של תאות ,הזה ד"הע ,"עולם גבעת

 ולעטר אותו לתקן עליונה נקבה בו ,לםעו
 התחתונה נקבה .אותו ולברך אותו

 וז וכדוגמא. ממנו ולהזון בו להתחבר
 עולם גבעות תאות ,שאונ כשזכר ,למטה
 עליונה אחת נקבות בשתי ומתעטר ,אליו

 עליו ציאלהו העליונה .תחתונה ואחת
 ולהתחבר ממנו להזון והתחתונה ,ברכות

 עולם גבעות תאות ,בביתו אדם ובן .עמו
 .כך לא לדרך כשיוצא. בהם ומתעטר אליו
 והתחתונה ,עמו מתחברת העליונה םהֵא

 להתעטר רוצה ,לביתו כששב .נשארת
 ,פנחס רבי אמר .שאמרנו כפי נקבות בשתי

 לא פיריםנס של בקשרקליפות באפילו 
  פותחים

 éáâ úçëúùà àì äàìò àîà äìîã àæø
å àúéá úð÷úúàã àðîæá àìà àøåëã åøáçúà

 ïàëøá ú÷éøà äàìò àîà ïéãë àá÷åðå øëã
 ïåì éëåøáì)å( àì äàúú àîà àã àðååâë

 úð÷úúàã àðîæá àìà àøåëã éáâì úçëúùà
 àãçë åøáçúàå äéá÷åðã äáâì øëã éúàå àúéá

 ïàëøá ú÷éøà äàúú àîà ïéãë>àëøáì< ïåì 
 äéúéáá àøåëã øèòúà ïéá÷åð éøúá àã ìòå

àæø åðééäå àìéòìã àðååâë áéúëã )æë èî íù (
íìåò úåòáâ úåàú ãòàò éàä " àúáåàéú ã

 äéá íìåò úåòáâã>äàìò àá÷åð àð÷úàì< 
)åàð÷úàì] (àð÷úì[ àëøáìå äéì àøèòàìå äéì 

 àðæúàìå äéá àøáçúàì äàúú àá÷åð äéì
áéñðà àøåëã ãë àúúì àã àðååâëå äéðîá 
éá÷åð éøúá øèòúàå äéáâì íìåò úåòáâ úåàúâ 

 ãçå äàìò ãç äéìò à÷øàì äàìò äàúú
 äéãäá àøáçúàìå äéðî àðæúàì äàúú ïàëøá
 äéáâì íìåò úåòáâ úåàú äéúéáá ùð øáå

 ÷éôð ãë åäá øèòúàåá àîéà éëä åàì àçøà
 ãë úøàúùà äàúúå äéãäá úøáçúà äàìò
 éá÷åð éøúá àøèòúàì éòá äéúéáì áú

åìéôà ñçðô éáø øîà ïøîà÷ãëã  éôéì÷á
ôðñåéçúô àì àøè÷ éø  

  ð/á  
  .לפניך כתר
 התורה וז דוגמאכ ,שמעון רבי אמר
 לשני" שכתוב כמו ,בתים שני בין עומדת

 ואחד עליון סתום אחד ,"' וגוישראל בתי
 ,גדול קול )זה( העליון )נסתרה( .יותר גלוי

 הפנימי והקול ,"יסף ולא גדול קול" שכתוב
 וזהו .מתגלה ולא נשמע שלא הוא הזה

ò êî÷ àøè  
à" ïéá íéà÷ àúééøåà àã àðååâë ïåòîù ø
éøú áéúëã äîë íéúá )ãé ç äéòùé ( éúá éðùì

åâå ìàøùé ' øéúé àéìâúà ãçå äàìò àîéúñ ãç
)àã äàìò àîéúñ(] äàìò[ áéúëã ìåãâ ìå÷ 
)èé ä íéøáã ( ìå÷ éàäå óñé àìå ìåãâ ìå÷

                                                           

 ).א"ד(א "ב ושמות כב ע"ויחי רעז ע א
 ).א"ד(כשהזכר נושא אשה  ב
 ).א"ד(ובאשתו שלקח ' דשכינה ית ג
בדברים הפשוטים שהם כקליפה לסודות התורה הבהירים בקשר של ספירים אין פתחון פה לדבר ' אפי ד

בקליפות סנפירי ' ב פי"הרש). א"ד(ל הלוחות של סנפרינון היו "בהם לפניך ומלת סנפירי לשון ספיר כאז
ק "והרמ. הדג הקשר שלו אם רוצים להתירו לא יפתחו פה לפניך כי יש דג שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת

  ).א"נ(המלאכים העליונים המיוחדין למעלה אין להם פתחון פה בתורה לפניך ' אפי' פי
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 ,בחשאי 'ה )בו( תיוצא ,הגרון בית כשנובע
 פנימי דק והוא .פוסק ולא נובע ותמיד
 תורהמכאן יוצאת ו. לעולמים נשמע שלא

 )שנשמע( ,נשמע וזה ,יעקב קול שהיא
 ואחר .נשמעת שלא מאותה )יוצא( שיוצא

 מכחו החוצה ויוצא עמו נאחז הדיבור כך
 אוחז ,תורה שהוא יעקב של וקול .ומתקפו

 שלא זהה בפנימי אוחז ,נקבות שתי בין
 שנים. שנשמע שבחוץ בזה ואוחז ,נשמע

 שנים .שנשמעים ושנים נשמעים שלא הם
 העליונה חכמה זוהי ,נשמעים שלא

 מתגלה שלא במחשבה שעומדת הנסתרת
 מעט ומתגלה יוצאת כך אחר ,נשמעת ולא

 גדול קול שנקרא אותו נשמע שלא שקטב
 הם שנים. בחשאי ויוצא דק שהוא

 הקול ,מכאן שיוצאים אותם ,שנשמעים
 הגדול הקול .עמו שנאחז ודיבור יעקב של

 בית היא ,נשמע שלא בחשאי שהוא הזה
 .ת"בי נקראת נקבה וכל ,העליונה לחכמה
 של לקול בית הוא הזה האחרון והדבור

 מתחילה התורה כן ועל ,תורה שהוא יעקב
  .ראשית ת"בי ,ת"בבי

äàîéðôà àãå àéìâúà àìå òîúùà àìã åäéà 
 ÷éôà ïåøâ éá òéáð ãë àåä)äéá (ä ' éàùçá

éàå ÷ñô àìå øéãú òéáðå àìã äàîéðô ä÷ã åä
 åäéàã àúééøåà à÷ôð àëäîå ïéîìòì òîúùà

á÷òé ìå÷á éàäå ]ã[ òîúùà)ã( àéääî à÷ôð
òîúùà àìãâ äéãäá øåáã ãéçàúà øúáìå 

 åäéàã á÷òéã ìå÷å äéô÷úîå äéìéçî øáì ÷ôðå
ð éøú ïéá ãéçà àúééøåàåéá÷ã àéääá ãéçà 

 øáìã éàäá ãéçàå òîúùà àìã äàîéðô
éà ïéøú òîúùàãåòîúùà àìã ïåðä ïåðéà ïéøúå 

åòîúùàãå äîëç àåä àã åòîúùà àìã ïéøú 
 àéìâúà àìã äáùçîá àîéé÷ã äàîéúñ äàìò
 éàùçá øéòæ àéìâúàå à÷ôð øúáì òîúùà àìå

 ìåãâ ìå÷ éø÷àã àåää òîúùà àìã]àåäã [
)àåäå(ïåðéà ïéøú éàùçá ÷éôðå ÷ã æ åòîúùàã 

úàã øåáãå á÷òéã ìå÷ àëäî é÷ôðã ïåðéà ãéçà
 àìå éàùçá åäéàã ìåãâ ìå÷ éàä äéãäá

éá éäéà òîúùà" àá÷åð ìëå äàìò äîëçì ú
éá" ìå÷ì úéá åäéà äàøúá øåáã éàäå éø÷à ú

àúééøåà åäéàã á÷òéãç àéøù àúééøåà àã ìòå 
éáá"éá ú"úéùàø ú:  

 ,"אלהים ברא בראשית" ,ואמר פתח
 ".הצלע את אלהים 'ה ויבן" שכתובהיינו 

 אל אהיויב" שכתוביינו  ה"השמים את"
 עצם" שנאמר כמו "הארץ ואת" ".האדם
 פתח עוד. החיים ארץ זוהי ודאי ,"מעצמי

 שב ילאדִנ 'ה נאם" ,ואמר שמעון רבי
 ".לרגליך םוהד יביךוא אשית עד לימיני

 לדרגה העליונה הדרגה "ילאדִנ 'ה נאם"
 לקשר ,לימיני שב אומרת התחתונה

éäìà àøá úéùàøá øîàå çúô" í) úéùàøá
à à (éäáéúëã åðéèåäé ïáéå "éäìà ä" úà í

òìöäé) áë á úéùàøá ( áéúëã åðééä íéîùä úà
 øîà úàã äîë õøàä úàå íãàä ìà äàéáéå

)âë á úéùàøá(  éîöòî íöò] éäéà éàä éàãå
åú íééçä õøà[ øîàå ïåòîù éáø çúô ) íéìäú

à é÷(àéåäé íàð " úéùà ãò éðéîéì áù éðåãàì ä

                                                                                                                                                                                     

ח דף נ ונא "א ותז"ויגש רי ע' ועי. שלא נשמע ואינו פוסק לעולםהוא שורש כח השמיעה והוא קול  א
 ).ג"א ד ע"ה ח"דע(ת "וכל התגלותה היא רק על ידי הת). ג"ב ג ע"כללים ח(א שם "ובבהגר

ב "א ופקודי רכו ע"ויגש רי ע' ועי, ת"כלומר ת. א"הז' ת והוא בחי"שזה ת' ף פרק א"ח שער אח"ע' עי ב
 ).א"עא לא "ביאורים ח(ב "רסב ע

ח יח יט נ "תז' ועי, )ד"ב עט ע"ביאורים ח(והוא מתפשט בכל הגוף , )א"א לא ע"ביאורים ח(בינה ' פי ג
 .א שם"ד ובבהגר"ע

 .ע מקורו"וצ, בדפוס וילנא איתא נקבי ד
 ).ד"ב קיב ע"כללים ח(ן ויעקב ורחל "זו' פי ה
 ).ד"ב קיב ע"כללים ח(ב או ישראל ולאה "חו' פי ו
  ).א"ד(ב ”ב ורסב ע”ב ופקודי רכו ע”בא מג ע' פ ז
  .ב"לעיל נ ע' ועי, א"הז' והוא בחי, ת"שהוא בסוד ת' ף פרק א"ח שער אח" ע'עי ח
  ).א"ד(א ”א ומט ע”לעיל כח ע ט
  .זוהר הרקיע' עי י

  ).א"ד(א ”פו ע יא
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 כדי ,בימין שמאל ,בדרומית מערבית
 עובדי העמים שאר של כחם את רולשב

 "'ה נאם" ".לאדני 'ה נאם" .ומזלות כוכבים
 כל אדון הברית ארון" זה "לאדני" .יעקב זה

 .יובל זה "'ה נאם" ,אחר דבר ".הארץ
 את אהבתי" בה שכתוב , שמיטהזו "לאדני"

 מתחיל הימין שהרי ,"לימיני שב" ".אדני
א ב. בימין לקשר צריךשמיטה ו ,ביובל
 שלם בקיום נקשרת לא זו שמיטה ,וראה
 כשרוצה ,שנמצאת מיום ובשמאל בימין

 וברא כנגדה שמאל זרוע הושיט ,להתקשר
 שמאל מצד שהוא ובגלל ,הזה העולם את
 ,השביעי האלף של הזמן עד קיום בו אין

 ואז ,בימין אז מתקשר לחוד יום שבאותו
 ,שלם בקיום והשמאל הימין בין תהיה

 לא ואז ,חדשה וארץ דשיםח שמים וימצאו
 נעמיד במה ,כך אם. לעולמים משם תזוז

 שכתוב ,ידוע זמן עד אלא ,"לימיני שב"
 ולא ,"לרגליך םוהד אויביך אשית עד"

 משם תזוז לא זמן באותו אבל .תמיד
 ושמאול ימין כי" שכתוב ,לעולמים

  .אחד הכל להיות "ציותפר

 áù øîà÷ äàúú àâøãì äàìò àâøã éðåãàì
 àìàîù úéîåøãá úéáøòî àøù÷úàì éðéîéì
 ïéîò øàùã ïåäéìéç àøáúì ïéâá àðéîéá

åëòò"åäé íàð í"åäé íàð éðåãàì ä" á÷òé àã ä
 àã éðåãàì)àé â òùåäé ( ìë ïåãà úéøáä ïåøà

õøàäàåäé íàð øçà øáã " éðåãàì àìáåé àã ä
 äá áéúëã äèéîù àã)îùä àë úå ( úà éúáäà

 àéøù àìáåéá àðéîé àäã éðéîéì áù éðåãà
 äèéîù éæç àú àðéîéá àøù÷úàì éòá äèéîùå
 àðéîéá íéìù àîåé÷á øù÷úà àì àã
 àéòá ãë úçëúùàã àîåéî àìàîùáå
 àøáå äìá÷ì àìàîù àòåøã èéùåà àøù÷úàì

åäã ïéâáå ïéã àîìòà úéì àìàîùã àøèñî 
éáù óìàã àðîæ ãò àîåé÷ äéá àåääáã äàò

 ïéá éåäú ïéãëå àðéîéá ïéãë øù÷úà ãåçì àîåé
 íéîù ïåçëúùéå íéìù àîåé÷á àìàîùå àðéîé
 ïîúî éãòú àì ïéãëå äùãç õøàå íéùãç
 ãò àìà éðéîéì áù íé÷åð éàîá éëä éà ïéîìòì

 áéúëã àòéãé àðîæ)à é÷ íéìäú (ãòá úéùà 
 àåääá ìáà øéãú àìå êéìâøì íåãä êéáéåà

ú àì àðîæ áéúëã ïéîìòì ïîúî éãò) ãð äéòùé
â (ãç àìë éåäîì éöåøôú ìàîùå ïéîé éë:  

 זו שכינה "השמים את" ,בא וראה
 של מטה שכינה זו "הארץ ואת" .עליונה

 והרי .כאחד ונקבה זכר של בהתחברות
.  עכשיועד החברים בו שהעירו כמו נאמר

 רבי אמר ].ממקומם [מוַק ,ללכת )רצה( רצו
 שמעון רבי פתח .אצלנו ןכא דבר ,שמעון
 אלהיך 'ה כי" ,כתובים פסוקים שני ,ואמר

 ואתם" שם וכתוב ,"הוא אכלה אש
 ".היום לכםוכ חיים אלהיכם 'בה הדבקים

 בכמה אותם בארנו הללו הפסוקים את
 ,ראהו בא .בהם העירו והחברים ,מקומות

 נאמר הרי ,"הוא אכלה אש אלהיך 'ה כי"
 אוכלת שא שיש החברים בתוך הזה הדבר

 ,אותה הכלומ אותה ואוכלת )אש ויש( ,אש
  .ופרשוה ,מאש חזקה אש שיש היות

 חכמת לדעת שרוצה מי , בא וראהאבל
 שעולה בשלהבת יסתכל ,הקדוש היחוד
 שהרי ,שדולק נר מתוך או הגחלת מתוך

 úàå äàìò àúðéëù àã íéîùä úà éæç àú
 àúðéëù àã õøàäìãúåøáçúàá àúú øëãã à

 äéá åøòúàã äîë øîúà àäå àãçë àá÷åðå
 ïòë ãò àééøáç)åòá( ]àòá[ éáø øîà åî÷ ìæéîì 

ïáâ àëä äìî ïåòîùâ øîàå ïåòîù éáø çúô 
 éáéúë éàø÷ éøú)ãë ã íéøáã (åäé éë" ä

éäìà" íúä áéúëå àåä äìëåà ùà ê)ã íù (
åäéá íé÷áãä íúàå"ëéäìà ä" íëìë íééç í

ðîé÷åà éàø÷ éðä íåéäåäì àã øúà äîëá 
åäé éë éæç àú àééøáç åäá åøòúàå"éäìà ä" ê
 äìî øîúà àä àåä äìëåà ùà>àã< åâá 

 àùà àìëà àùà úéàã àééøáç)àùà úéàå 
ìéëà( ]ìéëàå[ àùà úéàã ïéâá äì éöùå äì 

 äåî÷åàå àùàî àôé÷ú  
 àúîëç òãðîì éòáã ïàî éæç àú ìáà

                                                                                                                                                                                     

 ).ב"ב קנה ע"ה ח"דע(ב "א וע"ב ותצוה קפו ע"תרומה קעא ע, א"משפטים קו ע' עי א
 ).א"נ(ב "האריך מאד בכל הלשון עשב ו"י. בימי שלמה סיהרא באשלמותא אשית אותיות אשתי ב
 ).א"ד(יש לנו עוד מה לדבר  ג
  ).א"ד(ב ”ביארנום פקודי רכז ע ד
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åâî à÷ìñã àáåäìùá ìëúñé àùéã÷ àãåçéã   אלא עולה לא השלהבת
çâ÷éìãã àðéöåá åâî åà àúìà àáåäìù àäã 

àìà à÷ìñ àì  
  àð/à  

 ,בא וראה). אחר( גס בדבר כשנאחזת
 אור אחד ,אורות שני יש שעולה בשלהבת

 שחור בה שנאחז אור ואחד ,שמאיר לבן
 למעלה הוא לבן אור אותו .תכלת או

 תכלת אור אותו ותחתיו ,ישר בדרך ועולה
 ותווא, לבן לאותו כסא שהוא שחור או

 להיות בזה זה ונאחזים עליו שורה לבן אור
 תכלת צבע שחור אור ואותו .אחד הכל

 ,לבן לאותו כבוד כסא הוא למטה שהוא
 שחור תכלת זה וכסא .התכלת סוד זה ועל

 .מלמטה שהוא ,להדלק אחר בדבר נאחז
 הלבן באור להאחז אותו מעורר וההוא

 לפעמים הזה רוהשח והתכלת). העליון(
 שעליו לבן אור ואותו .םואד להיות חוזר

 תמיד הוא שהרי ,לעולמים משתנה לא
 ,הללו צבעיםל משתנה זה תכלת אבל .לבן

 ,םואד ולפעמים שחור או תכלת לפעמים
 באותו למעלה נאחז .צדדים לשני נאחז וזה
 ההוא בדבר למטה נאחז ,לבן )עליון( אור

 ששמים דברים( להאיר בו שמתקן שתחתיו
  .בו ולהאחז )להדליק לו

 äñâ äìîá ãçàúà ãë]ð"àøçà à[ éæç àú 
à÷ìñã àáåäìùááàøåäð ãç ïéøåäð ïéøú úéà â 

 ãéçàúàã àøåäð ãçå øéäðã àøååç]äá[ àîëåà 
àìëú åàã àìéòì åäéà àøååç àøåäð àåää 

 àøåäð àåää äéúåçúå øåùéî çøåàá à÷ìñå
 àøååç àåääì àéñøë åäéàã àîëåà åà àìëú

øàù àøååç àøåäð àåääåäéåìò éä àã åãéçàúàå 
 ãç àìë éåäîì àãá]àåääå) [àã( àøåäð 

àîëåàå àéñøë àåä àúúì åäéàã àìëú ïååâ 
 éàäå àúìëúã àæø àã ìòå àøååç àåääì ø÷éã
 àøçà äìîá ãçàúà àîëåà àìëú àéñøë

àúúî àåäã à÷ìãúàìæ äéì øòúà àåääå 
 àøååç àøåäðá àãçàúàì>ð"äàìò à< àãå 

 ïéðîæì àîëåà àìëú àåääå à÷îåñ øãäúà
 àäã ïéîìòì éðúùà àì äéìòã àøååç àøåäð
 ïéðååâì éðúùà àìëú éàä ìáà øéãú àåä àøååç
 à÷îåñ ïéðîæìå àîëåà åà àìëú ïéðîæì ïéìà
 àìéòì ãéçàúà ïéøèñ ïéøúì ãéçàúà éàäå

 àøåäð àåääá>ð"äàìéò à< ãéçàúà àøååç 
 äéá àð÷úîã éåúåçúã äìî àåääá àúúì

 àøäðàì)]ð"à [à÷ìãàì äéì ïéååùã ïéìî (
]äéá àãçàúàìå[   

 דבר לאותו הכלומ תמיד אוכלת וזו
 בו שנדבק מה בכל שהרי .לה ששמים

 כלהמ תכלת אור אותו ,עליו ושורה למטה
 היא שדרכו משום ,אותו ואוכל אותו

 כליון תלויה בו שהרי ,אוכל ולהיות כלותל
 מה כל אוכלת היא ולכן .הכל של מות ,הכל

 ששורה לבן אור ואותו. למטה בה קשנדב
 ולא לעולמים כלהמ ולא אוכל לא עליו

 'ה כי" משה אמר זה ועל ,אורו משתנה

ìëà àãå ïééåùã äìî àåääì éöùå øéãú à
 àéøùå àúúì äéá ÷áãúàã äî ìëá àäã äéì

 äéì éöù àìëú àøåäð àåää éåìò]äéì ìéëàå[ 
 àäã ìéëà éåäîìå äàöéùì àåä éåçøåàã ïéâá
 êë éðéâáå àìëã àúåî àìëã åöù àéìú äéá
 àåääå àúúì äéá ÷áãúàã äî ìë ìéëà åäéà

ìå ìéëà àì éåìò àéøùã àøååç àøåäð éöù à
 äùî øîà àã ìòå äéøåäð éðúùà àìå ïéîìòì
                                                                                                                                                                                     

 .י"בשער מאמרי רשב' עי). א"ד(מתוך נר הדולק  א
 .יהל אור' עי ב
א ויצא קנא "צו לג ע' מ בפ"ב ובר"ב ופקודי רכו ע"ב ויקהל ריג ע"ב ופג ע"כא ועז ע, ב"בהקדמה י ע ג

  ).א"ד(א א תרומה קמ"ע
 ).א"ד(ב ”פקודי רכו ע ד
 ).ו"לש(ב "ב ותרומה קמט ע"שלח קסג ע' עי ה
 .ע מקורו"וצ" או"בדפוס וילנא נוסף  ו
  ).א"נ(מ "א. אותו שתחת התכלת והיא הנר בעצמה דהיינו השמן או שעוה שבנר גופה ובפתילה' פי ז
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 אוכל ,ודאי כלהוא ,"הוא כלהוא אש אלהיך
 אמר זה ועל .תחתיו ששורה מה כל כלהומ
 שמשה משום ,אלהינו ולא "אלהיך 'ה"

 כילה שלא היה שלמעלה לבן אור באותו
  .אכל ולא

åäé éë"éäìà ä"äìëåà ùà êà éàãå äìëåà àåä 
 øîà àã ìòå éåúåçú éøùã äî ìë éöùå ìéëà

åäé"éäìà ä"ðéäìà àìå ê" àåääá äùîã ïéâá å
ìéëà àìå éöù àìã äåä àìéòìã àøååç àøåäð:  

 קילהדל התעוררות לו אין ,בא וראה
 על אלא לבן באור דלהתאח התכלת האור

 ובא. תחתיו בו נדבקים שהם ישראל ידי
 תכלת האור של שדרך פי על אף ,וראה
 בו שנדבק מה כל כלותל הזה רוושח

 ועומדים תחתיו בו נדבקים ישראל ,תחתיו
 'בה הדבקים ואתם" שכתוב זהו ,בקיום

 אלהינו ולא "אלהיכם 'בה" ".חיים אלהיכם
 לתתכ אור באותו ,)אלהיכם 'בה אלא(

 בו שנדבק מה כל כלהומ שאוכלשחור 
 ,מיםיוקי בו מתדבקים ואתם .תחתיו
 הלבן האור ועל". היום כלכם חיים" שכתוב

 וסוד ,אותו שמקיף סתום אור למעלה שרוי
 ,שעולה בשלהבת תמצא והכל ,כאן עליון

 פנחס 'ר בא .בה העליונים של וחכמות
 .כאן שנפגשנו הרחמן ברוך ,אמר .ונשקו
 רבי חזרו. מילין שלשה פנחס ביר עם הלכו

  .והחברים שמעון

àúåøòúà äéì úéì éæç àúá éàä à÷ìãúàì 
 àìà àøååç àøåäðá àãçàúàì àìëú àøåäð

]éãé ìò[ éåúåçú äéá ï÷áãúî ïåðéàã ìàøùé 
òà éæç àúå" àìëú àøåäð éàäã äéçøåàã â

 éåúåçú äéá ÷áãúàã äî ìë äàöéùì àîëåà
÷å éåúåçú äéá ï÷áãúî ìàøùé àîåé÷á ïîéé

ää" ã)ã ã íéøáã (åäéá íé÷áãä íúàå" ä
ëéäìà"íééç íâåäéá "ëéäìà ä"ðéäìà àìå í" å

)åäéá àìà"ëéäìà ä"í ( àìëú àøåäð àåääá
 äéá ÷áãúàã äî ìë éöùå ìéëàã àîëåà

úåçúäé íééç áéúëã éîéé÷å äéá ï÷áãúî ïåúàå 
 íåéä íëìë] àìéòì àééøù àøååç àøåäð ìòå

àã àîéúñ àøåäðàëä äàìò àæøå äéì óé÷[ 
 ïéúîëçå ÷éìñã àáåäìùá çëùú àìëå
 êéøá øîà äé÷ùðå ñçðô éáø àúà äéá ïéðåéìòã

àðîçøã ñçðô éáøã äéîò åìæà àëä àðòøòéàã 
àééøáçå ïåòîù éáø åøãäà ïéìéî úìú:  

 סוד שאמרנו זה ,שמעון רבי אמר
 א"הלכן ש ,הקדוש ביחוד הוא החכמה
 תכלת אור אהו הקדוש השם של אחרונה
 לבן אור שהוא ,ו"ביה שנאחזשחור 
הזה  האור לפעמים ,בא וראה. שמאיר
 שלא בזמן אלא ,'ה ולפעמים 'ד התכלת
 אותו להדליק למטה ישראל בו נדבקים
 ולפעמים ,'ד הוא הלבן באור להאחז

 ,הלבן האור עם להתחבר אותו שמעוררים
 יהיה כי" שכתוב ,לנו מנין .'ה נקרא אז

 ,מהול ,'ה בלי כתוב נער ,"בתולה נערה
 מקום ובכל ,בזכר התחברה שלא משום
 נמצאת לא א"ה ,ונקבה זכר נמצאים שלא

 àúîëçã àæø ïøîàã àä ïåòîù éáø øîà
ä êë ïéâáã àùéã÷ àãåçéá åäéà" äàøúá à

 àîëåà àìëú àøåäð åäéà àùéã÷ àîùã
äéá ãéçàúàã" àú øéäðã àøååç àøåäð àåäã å

øåäð éàä ïéðîæì éæçã àìëú à'ää ïéðîæìå  ' àìà
 àúúì ìàøùé äéá ï÷áãúî àìã àðîæá

 à÷ìãàì>äéì< åäéà àøååç àøåäðá àãçàúàì 
ã ' àðîæìå]å[ àøåäð íò àøáçúàì äéì éøòúîã

ä éø÷à ïéãë àøååç ' áéúëã ïìðî)ùâë áë í ( éë
øòð äìåúá äøòð äéäéåáéúë ) äéá(ä àìá  ' éàî

                                                                                                                                                                                     

אש "א וה) 'א א"בראשית נ' וע' ד א"צו ל' א ופ”יתרו פו ע' ש פ"כמ( מלכות דאצילות ה"ה "יךקאל' ה" א
 היא מכלה ,הם שלהובין דרחימוהרי  , כי בכח הגבורות הממותקים שבה,אשא אכלא אשאכלומר  "להאוכ

 ואוכלת אותן בסוד אש אוכלה ,אשר הם מאש הגבורותמהם ק " את ניצותאת הקליפות והחיצונים ומברר
ק " ניצו כי הוא מקנא על צערן של"אל קנא" וזהו שאמר .עלייתם וכל תיקונם שעולים בהסוד  וזהו .אש

 ).ג"ב נה ע"ה ח"דע( אליה ומברר אותן מתוך הקליפות ומעלה אותן
 ).א"ד(ב ”לקמן עז ע ב
  ).א"ד(א ”א וילך רפד ע”א ושלח לך קפו ע”אחרי אהליך דא שכינתא עה ע' וכן בפ ג
 ).א"ד(שפגעתי ואנה לידי לבא פה ולשמוע חדושים אלו  ד
  ).א"ד(ב ”א לז ע”סג ע ה
 ).א"ד(ב ”שמות לח ע ו



 øäæúéùàøá 

250 

 זמן כל היא שהרי, 'ד ונשאר משם ועולה
 ,'ה נקראת שמאיר הלבן באור שמתחברת

 נדבקת היא ,כאחד מתחבר הכל אז שהרי
 ,)למטה( בה נדבקים וישראל ,הלבן באור

 הכל ואז ,האות להדליק תחתיה ועומדים
 שעולה שהעשן ,הקרבן סוד וזהו .אחד

 ,להדליק הזה התכלת לאור אותו מעורר
  מתחבר ,וכשנדלק

ä àá÷åðå øëã åçëúùà àìã øúà" àì à
ã øàúùàå ïîúî à÷ìñå çëúùà ' ìë éäéà àäã

ä éø÷à øéäðã àøååç àøåäðá øáçúàã àðîæ '
 ïéãë àäã)ë( àì]øáçúà[ ú÷áãúà éäéà àãçë 

 ï÷áãúî ìàøùéå àøååç àøåäðá]äá[)  äéì
àúúì(> àúúì< äì à÷ìãàì äúåçú àîéé÷å 

ðáø÷ã àæø àåä àãå ãç àìë ïéãëå àððúã à
 à÷ìãàì àìëú àøåäð éàäì äéì øòúà ÷éìñã

øáçúà ÷ìãúà ãëå  
  àð/á  

. אחד ביחוד דולק והנר ,הלבן באור
 הזה התכלת האור של שדרכו ומשום

 ,תחתיו בו שנדבק מה כל לוולאכ כלותל
 אז ,אחד בוריבח דולק ונר נמצא כשרצון

 להוהע את ותאכל 'ה אש לוותפ" כתוב
 בוריבח דולק נר ושאות נודע ואז ,"'וגו

 באור נדבק תכלת אור .אחד וקשר אחד
 ועולות חלבים תחתיו אוכל .אחד והוא לבן

 שהרי ועולות והוא( אוכל לא שזה שמשמע
 עולה שהוא בזמן אלא ,תחתיו )אוכל לא

 ,הלבן באור ומתחבר נקשר והכל )דולק(
 ,כולםבכל העולמות  שלום] יש[ הוא ואז

 םישסי ואחר. אחד ביחוד נקשר והכל
 בו מתדבקים ,זה תכלת אור תחתיו כלותל

 תשמחב אלה ,וישראל לוים כהנים תחתיו
 ונר ,בתפלה ואלה ,הלב ברצון ואלה ,השיר
 כאחד האורות ונדבקים עליהם דולק

 עליונים ומתברכים העולמות ומאירים
  .ותחתונים

 ïéâáå ãç àãåçéá ÷éìã àâøùå àøååç àøåäðá
öéùì àìëú àøåäð éàäã äéçøàã éåäîìå äà

 àåòø ãë äéúåçú äéá ÷áãúàã äî ìë ìéëà
 áéúë ïéãë ãç àøåáçá ÷éìã àâøùå çëúùà

)çì çé à íéëìî (åäé ùà ìåôúå" úà ìëàúå ä
åâå äìåòä ' ÷éìã àâøù àéääã òãééúà ïéãëå

 ÷áãúà àìëú àøåäð ãç àøåù÷å ãç àøåáçá
 àøååç àøåäðá]ãåäéà[ ãç )å( äéúåçú ìéëà]ð" à

ååìòå åäéàåìéëà àì àäã ï [ïååìòå ïéáøúà 
 ìéëà àì àäã òîùîã>ð" àäã ïååìòå åäéàå à

ìéëà àì <)àäã( åäéàã àðîæá àìà äéúåçú 
 ÷éìñ]ð" à åäéàã÷éìã[ >ð" åäéàã à àìëå ÷éìã

øù÷úà< àîìù ïéãëå àøååç àøåäðá øáçúàå 
 åäìë ïéîìòã)åäìåëå (>å<]àìåë[ øù÷úà 

çú äàöéùì íééñã øúáìå ãç àãåçéá éàä äéúå
 éàåéìå éðäë äéúåçú äéá ï÷áãúî àìëú àøåäð
 àáìã àúåòøá ïéìàå øéùã äåãçá ïéìà ìàøùéå
 å÷áãúàå åäééìò ÷éìã àâøùå àúåìöá ïéìàå
 ïéàìò ïéëøáúîå ïéîìò ïéøéäðå ãçë ïéøåäð

 ïéàúúå  
 חיים אלהיכם 'בה הדבקים ואתם" ואז
 בולכת צריךהיה  ,ואתם ".היום כלכם
 ועולות חלבים על להוסיף 'ו אלא. אתם
 ואתם ,נכליםו אכליםנו בו נדבקים שהם

 שחור תכלת אור באותו בו מתדבקים
 חיים" שכתוב זהו , קיימיםואתם שאוכלת

ים צבעה כל )וארגמן ותכלת( ".היום כלכם
 אוכל שהוא מתכלת חוץ ,לחלום טובים

 ושורה מות שבו אילן והוא ,תמיד ומשמיד
 שורה שהכל ומשום ,התחתון העולם על

åäéá íé÷áãä íúàå ïéãëå"ëéäìà ä" íééç í
 àìà äéì éòáî íúà íúàå íåéä íëìë]å'[ 

 àôñåàì]ìò[ äéá ïé÷áãúî ïåðéàã ïååìòå ïéáøú 
 àøåäð àåääá äéá ï÷áãúî ïåúàå ïàöùå ïéìëàå

 àîëåà àìëúää ïéîéé÷ ïåúàå àìëàã" ã
)ã ã íéøáã ( íåéä íëìë íééç>ñ" úìëúå à

ïîâøàå<ïéðååâ ìë á àìëúî øá àîìçì ïéáè 
 àðìéà åäéàå øéãú éöùå ìéëà åäéàã] äéáã

àúåî) [àúåîã( ïéâáå äàúú àîìò ìò àéøùå 

                                                           

 ).א"ד(חלבים ועולות  א
 ).א"ד(מ "בר' שלח לך קעה א ב
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 ,כך תאמר ואם. ומשמיד אוכל הוא תחתיו
 הם צבאות וכמה ,למעלה בשמים שורה גם

 )ואוכלים משמידים( וכולם ,למעלה
 שלמעלה אותם כל , בא וראה.קיימים
 התחתונים אבל ,נכללים תכלת אור באותו

 למטה אחר( העולםמ גס דבר שהם ,כך לא
 אוכל ולכן .עליו ושורה שעומד )מה על

 למטה אחר דבר לה ואין ,אותם ומשמיד
 התכלת שאור משום דיישמ שלא בעולם
  .עליו שעומד מה כל משמיד

 àîéú éàå éöùå ìéëà åäéà äéúåçú àéøù àìëã
 ïéìéç äîëå àìéòì àéîùá àéøù éîð éëä ïåðéà

 åäìëå àìéòì)ìéëàå éöù (]éîéé÷[à ìë éæç àú 
 ïììëúà àìëú àøåäð àåääá àìéòìã ïåðéà

 àîìò äñâ äìî ïåðéàã éëä åàì éàúú ìáà]ð" à
àúúì àøçà[ >ð"äî ìò àúúì àøçà à< 

 ïåì éöùå ìéëà êë ïéâáå äéìò àéøùå àîéé÷ã
 äìî äì úéìå>àúúì àøçà< àìã àîìòá 

ëú àøåäðã ïéâá éöúùà äî ìëì éöù àì
äéìò àîéé÷ã:  

 מיני שלים צבע וחמשה בארבעים
 נחלקים שבעה .העולם נחלק אורות

 בתהום מכה אחד כל .תהומות לשבעה
 ,התהום בתוך מתגלגלות ואבנים ,שלו

 ונוקב אבנים באותם אור אותו ונכנס
 כל ושוקעים ,בהם יוצאים ומים ,אותם
. צדדים לשני ומכסה התהום על ואחד אחד
 אור ונכנס ,נקבים באותם מים איםיוצ

 האור מתגלגל .התהום צדדי לארבעת ומכה
 ,המים ונחלקים ,באחד ופוגשים בחברתו
 ,תהומות בשבעה שבעה אותם כל ואוחזים
 ,התהום של כיםובחש )שורים( וכורים
 ועולים ,בהם מתערבים הללו כיםווהחש
 ,מאורות באותם ומתגלגלים ויורדים המים

 ,ומים וחושך ורותא כאחד ומתערבים
. חשוכים נראים שלא אורות מהם ונעשו

 לשבעה ונחלקים ,בחברו מכה אחד כל

éðååâ ùîçå ïéòáøàááïéøåäð éðéæ â âéìôúà 
àîìòã ãç ìë ïéîåäú äòáùì ïéâìôúî äòáù 

 ïéìâìâúî ïéðáàå äéìéã àîåäúá ùèá] åâá
àîåäú[ ïéðáà ïåðéàá àøåäð àåää ìééòå )á÷ðå (

]áé÷ðå[ ìò ãçå ãç ìë ïéò÷ùå åäá å÷ôð àéîå ïåì 
å÷ôð ïéøèñ ïéøúì àééôçå àîåäú ïåðéàá àéî 

 àîåäú éøèñ òáøàì ùèáå àøåäð ìàòå ïéá÷åð
 ïéâìôå ãçá åòøòàå äúøéáçá àøåäð àìâìâúî
 éîåäú äòáùá äòáù ïåðéà ìë ïãéçàå ïééî

 ïàøëå>ñ"ïàøù à<àîåäú éëåùçá ä éëåùçå 
 ïåðéàà ïéúçðå àéî ïé÷ìñå ïåäá éáøòú

 ïéøåäð àãçë åáøòúàå ïéøåäð ïåðéàá ïéìâìâúîå
 ïéëåùçå àìã ïéøåäð åäééðî åãéáòúàå ïééîå

 äéøáçá ãç ìë ùèá ïàëåùç ïàæçúà
éøåðö ùîçå ïéòáùì ïéâìôúîååîåäú à åäáå 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ”א הודפס שנית בפקודי רכח ע”מכאן עד ברזא עלאה שבדף נב ע א
ה "י במילוי ואלקים במילואו הם מ"ג ואדנ"ה וקמ"ק כתב מ"ב הרמ"נ. 'בארבעין וחמש גווני וכו ב

כבר יש זיני גוונין . ה"חו'  מילוי גימטריה כולל"ה דכיון דמ"י כתבו שהוא שם מ"אותיות ותלמידי האר
כי . תהום' ספירות בז' והאדם כלל ז. אלא ששורש הם באצילות בדיוק אדם. דעיקר גוונים הם בבריאה
ואתרין ' כ יש בחי"ג ע"ח או ז"מ כיון שיורדות בו ז"מ. 'והגם דיסוד הוא א. יסוד נוקבא נקרא תהום

וכשיש . ן"ואבנין הם הגבורה שהם משורשי ב. 'דשייך לי' מוכח בטש הוא החיבור בתהו. דמקבלין להם
לתרין ' וחפיי. ונגדי מיא להעולמות. ח נקב הגבורה להמתיקן"שהם ה' והנהור. ן"אב' א גימטרי”בואו ע

נזר (והקשים אזלין לחיצונים בסוד נפולים . והרפיין נמתקים בחסד. כי יש דינין רפיין ויש קשים. סטרי
 ).נ"ש) (ישראל

 ).א"ד(ב ”יני מראות נחלק העולם פקודי רכח עמ ג
 .יהל אור' ועי, )ב"י ד ע"א על ס"בהגר(ג טעמים "ב נתיבות וי"דהיינו לל ד
כי מתחלה הם בחשוכי אבל לאחר דאתערבי בנהורין נמתקו ואז אינם . ואמר דכראן בחשוכי תהומא ה

) שם(ן לבטשי זה בזה "לים להעלות מונעשה בהם הכנה לכל הזיווגים להיות כ. חשוכין אלא נהורין ימים
 ).נ"ש(

כי . ל פירשו"י ז"ל ותלמידי האר"שמות הנ' שהוא מילוי מילואי דד' ק פי"ה צינורי הרמ"ומתפלגין לע ו
נמצא נהורין בחשוכי . מדות' והרי אמרינן לעיל כי הרי הזיווג מז. 'א כלול מג"וכ. יש נהורין וחשוכא ומיא

שורשין ' תסיר מהם ג. ד"ב זווגים הם פ"וכן מים בחשוכי הרי מ. ב"וא מה' פעמים ז' בג' פ ז"הוא ג
י "ג ויורדין למלכות אדנ"ו שבמוח הוא ס"יה' ולפי ששירי הטיפה מג. ה"נשאר ע. שבנהורין מים וחשוכי

לכן אמרו בגמרא . והיסוד דכורא נקרא רצון שבזה מרצה לנוקבא. ה"ע' ב אותיות גימטרי"במילוי הוא י
ונותן חציה שהיא . א"ן לז"א וק"ך לא"ע נהורין אר"ונמשך הטיפה מהרצון העליון שהוא ש. שתולרצות לא
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 זורמים ובהם ,התהום של צנורות וחמשה
 ,בקולו עולה נוריוצ נוריצ כל .מים

 ,נשמע קול וכשאותו .מזדעזעים והתהומות
 מימיך חלק ,ואומר לחברו קורא תהום כל

 םתהו אל תהום" שכתוב זהו .בך ואכנס
  ".צנוריך לקול קורא

 äéì÷á ÷éìñ àøåðöå àøåðö ìë àéî ïãâð
)ïòæòæúàå (]ïòæòãæàå[ àì÷ àåää ãëå ïéîåäú 

 âéìô øîàå äéøáçì éø÷ àîåäú ìë òîúùà
ää êá ìåòàå êîéî" ã)ç áî íéìäú (ìà íåäú 

êéøåðö ìå÷ì àøå÷ íåäúà:  
 )וששים( מאות שלש אלה תחת
 לבנים מהם ,גידים )וחמשה( ושמונים

 זה נכללו , אדומיםומהם שחורים ומהם
 נרקמו גידים אותם .אחד צבע ונעשו בזה

 נקראת אחת וכל ,רשתות עשרה בשבע
 בזה זה נרקמו )התקיימו( .גידים רשת

 אלה תחת ,התהום בתחתית ויורדים
 ושתי ,הברזל כמראה רשתות שתי עומדות
 שני. הנחשת כמראה אחרות רשתות
 ואחד מימין אחד ,עליהם עומדים כסאות

 חברותתמ רשתות אותן כל .משמאל
 צנורות מאותם יורדים ומים ,כאחד

 שני אותם .האלה ברשתות ונכנסים
 ואחד , שחוררקיע של כסא אחד ,כסאות

 הללו הכסאות שני ,תחש רקיע של כסא
 כסא באותו )באחד( עולים ,ליםעו כשהם

 יורדים וכשיורדים ,רוהשח הרקיע של
 הכסאות שני. התחש רקיע של כסא באותו
 ואותו .משמאל ואחד מימין אחד ,הללו
 כסא ואותו ,מימין השחור הרקיע של כסא
  .משמאל התחש רקיע של

äàî úìú ïéìà úåçú )äùîçå ïéúùå( 
]ïéðîúå[áëåà ïåäðî ïéøååç ïåäðî ïéãéâ  ïåäðî ïéî

 ãç ïååâ åãéáòúàå àãá àã åìéìëúà ïé÷îåñ
 ìëå úåúùø äøùò òáùá åîé÷øúà ïéãéâ ïåðéà

 éø÷à ïéãéâ úùø ãç)åîéé÷úà (]åîé÷øúà[ àã 
 ïéøú ïéìà úåçú éîåäú éìåôùá ïéúçðå àãá
 ïéúùø ïéøúå àìæøôã åæéçë ïéîéé÷ ïéúùø

 åæéçë ïéðøçà]ã[ éîéé÷ ïååñøë ïéøú àùçð
 ãç åäééìò ïåðéà ìë àìàîùî ãçå àðéîéî

 àãçë ïøáçúî ïéúùø]ïééîå[ ïåðéàî ïéúçð 
 ãç ïååñøë éøú ïåðéà ïéúùø ïéìàá ïéìàòå ïéøåðö
 àòé÷øã àééñøë ãçå àîëåà àòé÷øã àééñøë

àðåâññâ ]ïååñøë ïéøú ïéìà[ ïé÷ìñ ïåðéà ãë 
 ïé÷ìñ)ãçá (]àåääá[ àîëåà àòé÷øã àééñøë 

øë àåääá ïéúçð ïéúçð ãëå àééñ]àòé÷øã [
)àòé÷øá( àðéîéî ãç ïååñøë ïéøú ïéìà àðåâññ 

 àîëåà àòé÷øã àééñøë àåääå àìàîùî ãçå
 àðåâññ àòé÷øã àééñøë àåääå àðéîéî

àìàîùî  
  áð/à  

 , השחורהרקיע של בכסא כשעולים
, בו ויורדים ,שמאל רקיע של הכסא מנמיך

 יורדים( ,באחד אחד הכסאות מתגלגלים
 הרשתות אותן כל יםלוקח )ולוקחים

 התהום לתחתית אותם ומכניסים תוכםב
 למעלה ועולה אחד כסא עומדו ,התחתונה

àî àîëåà àòé÷øã àééñøëá ïé÷ìñ ãë êé
 ïéìâìâúî äéá ïéúçðå àìàîù àòé÷øã àéñøë

ãçá ãç ïååñøëã åäééåâá ïéúùø ïåðéà ìë ïéè÷ð 
 ãç íéà÷ äàúú àîåäúã àìåôùá ïåì ïéìàòå
 íéà÷å éîåäú ïåðéà ìëî àìéòì ÷éìñå àééñøë

                                                                                                                                                                                     

כי עיקר פירוש צינור הוא כמו צינור עובר . ר לקבל בה הרצון"ן נהפך בה לצנו"ה בזיווגא למלכות ומהרצו"ע
קול של ישראל והנה כתיב הקול קול יעקב כי ). שם(בו מים כן כאן עוברים בהמה שפע לכל העולמות 

ן וקרא כל חד לחברי "ואז התהומה קורין לעלות מ). לנהורין(ט מעורר קול יעקב עליון "העולין בתפלה ומ
ואמר לקול צינוריך : ש ונותנים רשות זה לזה"ברשות כמ' אבע מימך לרבות השפע כל חד לחברי ליעול בי

 ומעוררים התרין ריעים דלא נתפרש .י"ריעים שומע כי הישראל נעשים ריעים להש' ד כי קול ב"של המ
: וכהנים בחשאי במחשבה משורש השפע ממוח. במקדש הלוים בשיר בקול' ומשם עיקר השפע וכן הי

מ "ומ. ה"ח ובעטרה בחינת נוקבא שס"ה גידים כי ביסוד זכר הוא יסוד הזכר רמ"ואמר תחות אילין שס
 ).נ"ש(כמו הולד בבטן אשה ה גידים ובהם נתרקם השפע "ח וכנגדם בנוקבא שס"עיקרן רמ

  .אריכות בזוהר הרקיע' עי א
ומבשרי אחזה אלוה שכמו שיש ' צינורות קטנים מתפשטים לכל צד זולת צינורות הגדולים שבאצי ב

  ).א"ד(באדם גידים קטנים וגדולים 
  ).א"ד(רקיע שיש לו גוון תחש אשר תרגומו ססגונא ששש ומתפאר בגוונין הרבה שלו  ג
 .ע מקורו" וצ)א נחתי ונקטין"ס(בדפוס וילנא נוסף  ד
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 אחר כסא ועומד ,התהומות אותם מכל
 כסאות שני בין ,התהומות כל של למטה

 וכל ,תהומות אותם כל מתגלגלים אלו
 הכסאות שני בין ננעצו צנורות אותם
  .הללו

 ïéøú ïéá éîåäú ìëã àúúì àøçà àééñøë
 ïåðéà ìëå éîåäú ïåðéà ìë ïéìâìâúî ïéìà ïååñøë

úà ïéøåðöïéìà ïååñøë ïéøú ïéá åöòð:  

 ,הם צנורות )אורות( וחמשה שבעים
 אותם וכל ,הכל של עליונים הם שבעה

 בגלגלי נעוצים וכולם ,בהם אחוזים אחרים
 בגלגלי ונעוצים ,הזה בצד הזה הכסא
 )בתהומות(מים  בהם. הזה בצד הזה הכסא
 כורים שיורדים אותם .ויורדים עולים

 נכנסים עוליםש אותם .ובוקעים בתהומות
 וממלאים ועולים ,האבנים נקבי באותם
 של צבעים שבעה כאן עד .הימים לשבעת
 אחרים אורות שבעה. עליון בסוד אורות

 כולל אחד וים ,ימים לשבעה נחלקים
 העליון ים הוא האחד הים אותו .אותם
 שבעה .בו כלולים הימים שבעת שכל

 ומכים הים אותו לתוך נכנסים הללו אורות
 צד וכל .צדדים לשבעה )לשבעים( םלי בו

 והכהו" ככתוב ,נחלים לשבעה נחלק וצד
 נחלק ונחל נחל וכל ."' וגונחלים לשבעה
 לשבע נחלק ונהר נהר וכל ,נהרות לשבעה
 לשבעה נחלקת ודרך דרך וכל ,דרכים

 נכנסים כולם הים מימי וכל ,שבילים
  .לתוכם

 ùîçå ïéòáù)ïéøåäð ( äòáù ïåðéà ïéøåðö
ò ïåðéà åäá ïãéçà ïéðøçà ïåðéà ìëå àìëã éàì

 àã àøèñá àééñøë éàäã éåìâìâá éöéòð åäìëå
]àã àøèñá àééñøë éàäã éåìâìâá ïéöéòðå[ ïåäá 

ïééîàéîåäúá ïàøë ïéúçðã ïåðéà ïéúçðå ïé÷ìñ á 
 éá÷åð ïåðéàá ïéìàò ïé÷ìñã ïåðéà ïåì éò÷áå
 äòáù ïàë ãò ïéîé òáùì ïééìîå ïé÷ìñå ïéðáà

 éðååâàæøá ïéøåäðâ ïéðøçà ïéøåäð äòáù äàìò 
 àåää ïåì ìéìë ãç àîéå íéîé äòáùì ïéâìôúî
 ïìéìë ïéîé òáù åäìëã äàìò àîé åäéà ãç àîé
 àîé àåää åâì ïéìàò ïéìà ïéøåäð äòáù äéá

 äéì ïàçîå) àîéìïéòáùì (] àîîéìäòáùì[ 
 ïéìçð äòáùì âìôúà àøèñå àøèñ ìëå ïéøèñ

 áéúëãë)åè àé äéòùé (åäëäåã íéìçð äòáùì 
åâå'ä ìëå ïéøäð äòáùì âìôúà àìçðå àìçð ìëå 

 àçøåà ìëå ïéçøà äòáùì âìôúà àøäðå àøäð
 àîéã éåîéî ìëå ïéìéáù äòáùì âìôúà àçøåàå

åäééåâì ïéìàò ïåäìë:  
 לשבעה ויורדים עולים אורות שבעה

 לתוך נכנסים עליונים אורות שבעה .צדדים
 כמו .יוצאים חדא ומעליון הם ששה .הים

 אותם לכל מימיו מחלק כך ,הים שנוטל
 למטה אחד תניןו ,נהרות אותם לכל ,ימים
 בצד בא ,נהרות אותם בכל שט שמאל בצד

 ומגיע ,כברזל חזקים כולם ,קשקשיו
 האורות אותם וכל .מקומה ושואב ,לשאוב

 ,אש לוהטים ולשונו פיו .לפניו נחשכים
 עד, חזקה כחרבחדה  לשונו )לשונו דוח(

 ואז ,הים לתוך למקדש כנסילה שמגיע
 ,נחשכים והאורות המקדש את מטמא
 נחלקים ואז ,מהים עולים עליונים ואורות

 ומימיו קופא והים ,שמאל בצד הים מימי

ïéøèñ äòáùì ïéúçðå ïé÷ìñ ïéøåäð äòáù 
ò ïéàìò ïéøåäð äòáùà ïåðéà àúéù àîé åâì ïéì

 âéìô éëä àîé ìéèðã äîë é÷ôð äàìò ãçîå
ïéøäð ïåðéà ìëì ïéîé ïåðéà ìëì éåîéîå àðéðú ãç 

 ïéøäð ïåðéà ìëá èàù àìàîù øèñá àúúì
 éèîå àìæøôë ïéôé÷ú ïåäìë éåù÷ù÷ øèñá éúà

 ìëå äøúà áéàùå àáàùì]ïåðéà[ ïéøåäð 
äéî÷ ïëùçúàåô  àùà àèäìî äéðùéìå äéî

] ãåãç>ã<äéðùéì[ àáøçë äéðùéì ãåãç 
àôé÷úæ ïéãëå àîé åâ àùã÷îì ìòéîì éèîã ãò 

                                                           

 .ע מקורו" וצ)א בתהומיא"נ(בדפוס וילנא נוסף  א
 ).א"ד(ומות חופרים בתה ב
 ).א"ד(כ "ע ג
 ).הערת הזוהר(ב ”שמות רמב ע ד
מ "א. ז שבילין"ו אלפים תת"א ארחות ו"ט נחלים גשם נהרות ואלפים ות"לפי החשבון הרי הם מ ה

  ).א"נ(
 ).א"ד(ב ”הוא המקטרג הגדול שעליו נאמר והרג את התנין אשר בים וארא כז ע ו
 ).א"ד(חדוד לשונו כחרב חדה וחזק  ז



 øäæúéùàøá 

254 

 שכתוב כמו ,הדבר סוד זה ועל .זורמים לא
 אשר השדה חית מכל ערום היה והנחש"

 יורד הרע הנחש סוד ".אלהים 'ה עשה
 והוא ,)למטה מלמעלה( הלמעל מלמטה

 לפתות ויורד ,המרירים המים פני על שט
 הזה הנחש. רשתו לתוך שיפלו עד למטה

 והוא נכנס במעיו ,וא מות שבעולםה
 ויש .שמאל לצדהוא  ,האדם של יםומסתה

 שניהם .ימין בצד החיים של אחר נחש
  .שבארנוה כמו האדם עם הולכים

 éåîéî ïéâìôúî àîé ïéãë àîé ïî ïé÷ìñ ïéàìò
éôà÷ àîéå àìàîù øèñáà ìòå éåîéî ïéãâð àìå 

 áéúëã äîë äìîã àæø àã)à â úéùàøá (
ùçðäå äùò øùà äãùä úéç ìëî íåøò äéä 

åäé"éäìà ä" àúúî úéçð àùéá àéåçã àæø í
 àìéòì]ð"ààúúì àìéòî [ éôà ìò èàù àåäå 

 åâ ïåìôéã ãò àúúì éúôàì úéçðå ïøéøî ïééî
ä àéåç éàä éåúùøé ìàò àåäå àîìòã àúåî à

éåòîáá àìàîù øèñì àåä ùð øáã íéúñã 
øú àðéîé øèñá ééçã àøçà àéåç úéàå åäééå

äåî÷åàã äîë ùð øáã äéîò éìæà:  
 חיות שאר כל שהרי ,"השדה חית מכל"

 משום ,זה כמו להרע חכם בהם אין השדה
 שנמשך למי אוי .הזהב זוהמת שהוא
 שבא מי ולכל מות לו גורם שהוא ,אחריו
 אחריו נמשך אדם .בארנוה והרי .אחריו
 כמו ,שלמטה מה בכל לדעת ויורד למטה
 עד ,אחריהם ודרכו רצונו נמשך כך ,שיורד

 העולם תאות ורואים ,הזה לנחש שמגיעים
 והוא ,קם אז ,זה במקום שטים ודרכיו
 וגרם ,בהם ונדבק ואשתו אדם אחר נמשך
 עד ,אחריו שבאו הדורות ולכל מות להם

 פסקה לא ,סיני להר ישראל שהגיעו
 כיון ,נתבאר והרי ,מהעולם וזוהמת
או ונדבקו בעץ ששורה בו מות שחט

  .למטה

 àì÷çã ïåéç øàù ìë àäã äãùä úéç ìëî
 åäéàã ïéâá éàäë àùàáàì íéëç åäá úéì
 äéøúáà êéùîúàã ïàîì éåå àáäãã àîäåæ
 äéøúáà ïééúàã ìëìå àúåî äéì íéøâ åäéàã
 àúúì äéøúáà êéùîúà íãà äåî÷åà àäå
 éëä úéçðã äîë àúúìã äî ìëá òãðîì úéçðå

ò åäééøúáà éåçøàå äéúåòø êéùîúàèîã ãé ï
 éåçøåà åèùå àîìòã äéúáåàéú åîçå àéåç éàäì
 åäééøúáà åäéà êéùîúàå í÷ ïéãë àã øúàá
 àúåî åäì íéøâå åäá ÷áãúàå äéúúàå íãàã

åá ìàøùé åèîã ãò äéøúáà åúàã éøã ìë
 àäå àîìòî äéìéã àîäåæ ÷ñô àì éðéñã àøåèì
 äéá àéøùã àðìéàá å÷áãúàå åèçã ïåéë øîúà

àúúì àúåî:  
 אלהים 'ה קול את וישמעו" ,כתוב מה

 אלא מהלךלא כתוב כאן  ".בגן מתהלך
 היה חטא שאדםטרם  ,בא וראה". מתהלך"

 ולא ,העליון האור בחכמת ועומד עולה
 תאותו שהגדיל כיון .החיים מעץ נפרד היה

 עד אחריהם נמשך ,למטה ולרדת לדעת
 .הטוב ועזב רע וידע ,החיים מעץ שנפרד

 אתה רשע חפץ אל אל כי" כתוב זה ועל
   יגורךלא

 áéúë äî)ç â úéùàøá ( ìå÷ úà åòîùéå
åäé"éäìà ä" ïàë áéúë ïéà êìäî ïâá êìäúî í

êìäúî àìàâíãà àèç àì ãò éæç àú ã äåä 
 äåä àìå äàìò åøéäðã äîëçá íéà÷å ÷éìñ
 àúáåàéú éâñàã ïåéë ééçã àðìéàî ùøôúî
 ãò åäééøúáà êùîúà àúúì àúçðìå òãðîì

 ùøôúàã ìòå áåè ÷áùå òø òãéå ééçã àðìéàî
 áéúë àã)ä ä íéìäú ( òùø õôç ìà àì éë

êøåâé àì äúà  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ”ם נקרש ונקפא מלשון קפאו תהומות לעיל כט עוהי א
 ).א"ד(א להסיתו כדי שיפול ברשתו אשר טמן לו "ר נכנס ומתעלם במעי הסתום של בנ"שהיצה ב
שמפעיל עוד הליכה יתר ' מתהלך כו' ב האריך וכ"וי). א"ד(מתהלך שאחזו בקליפה שבה שורה המיתה  ג

מכאן עד מההוא גוונא ממש שבסוף דף נג תמצאהו כפול ). א"נ (מלכות עם הכולל' על הראשונה מתהלך גי
  ).א"ד(א ”לקמן עא ע' ב ועי”בכי תשא קצג ע

שעומק החטא דעץ הדעת הוא במה , א"ג ואמור קז ע"ג וקמ ע"תולדות קלט ע, ב"עוד נח עה ע' עי ד
,  לנסיון שלא ברשותר נכנס"אדה. א"לקמן רנח ע' ועי, )ג"ב פא ע"ה ח"דע(' שנכנס להסתכל בעניני הקלי

 ).ד"ב פג ע"ה ח"דע(אלא מדעתו וחפצו ורצונו 
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  áð/á  
 דירה לו אין ,רע אחר שנמשך מי ".רע

 היו ,חטאו שלא ועד. החיים עץ עם
 חכמה יודעים והיו מלמעלה קול שומעים
 העליון זהר של בקיום ועומדים עליונה

 קול אפילו ,שחטאו כיון .פוחדים ולא
 ,וז דוגמאכ .בו לעמוד יכלו לא שלמטה

 ישראל שעמדו בשעה ישראל חטאוש טרם
 הנחש זוהמת מהם נתבטלה סיני הר על

 היה הרע יצר טוליב אז שהרי ,הזה
 בעץ נאחזו ואז ,מהם אותו ודחו מהעולם

 אז. למטה ירדו ולא למעלה ועלו ,החיים
 ,עליונות אספקלריות ורואים יודעים היו

 .עוולשמ לדעת ושמחים הםעיניהאירו ו
 של חגורות הוא ברוך הקדוש להם חגר ואז

 לשלוט יוכל שלא ,הקדוש שמושל  אותיות
 כמו אותם יטמא ולא הזה הנחש עליהם

 כל מהם בטלו ,בעגל שחטאו כיון .דםוק
 מהם ובטלו ,עליונים ואורות דרגות אותן
 מהשם שהתעטרו ינותומז חגורות אותן

 הרע נחש עליהם והמשיכו ,הקדוש העליון
 ואחר .העולם לכל מות וגרמו ,מקדם כמו
 ישראל בני וכל אהרן וירא" ,כתוב מה כך

 מגשת וייראו פניו עור קרן והנה משה את
  ".אליו

 íò äøéã äéì úéì òø øúá êùîúàã ïàî òø
 àì÷ ïéòîù ååä åàèç àì ãòå ééçã àðìéà
 àîåé÷á éîéé÷å äàìò àúîëç éòãé ååäå àìéòìî

ìò àøäéæã åàèçã ïåéë éìçã àìå äà]åìéôà [
)å÷éôà( àì÷ ]àì àúúìã[åä åà í÷éîì ïéìëé 

ìàøùé åáç àì ãò àã àðååâë äéáá àúòùá 
 åäééðî øáòúà éðéñã àøåè ìò ìàøùé åîéé÷ã

àéåéç éàäã àîäåæâ òøä øöé ìåèá ïéãë àäã 
àîìòî äåäã åãéçàúà ïéãëå åäééðî äéì åçãå 

àìå àìéòì å÷ìñå ééçã àðìéàá àúúì åúçð 
 ïéàìò ïàéøì÷ôñà ïàîçå ïéòãé ååä ïéãë
 ïéãëå òîùîìå òãðîì ïàãçå åäééðéò ïéøäðúàå

á÷ ïåì øâç"ïååúàã ïéøåâç ää àùéã÷ äéîùã 
 áàñé àìå àéåç éàä åäééìò äàèìùì ìåëéé àìã
 åäééðî øáòúà ìâòá åàèçã ïåéë àúéîã÷ë ïåì
åäééðî åøáòúàå ïéàìò ïéøåäðå ïéâøã ïåðéà ìë 

æî åøéâç ïåðéàå ïéðéé]øèòúàãé äàìò àîùî 
àùéã÷) [äàìò éåîù éåøèòã( åäééìò åëéùîàå 

 àîìò ìëì àúåî åîøâå ïéîã÷ìîë àùéá àéåç
 áéúë äî øúáìå)ì ãì úåîù ( ìëå ïøäà àøéå

 åàøééå åéðô øåò ïø÷ äðäå äùî úà ìàøùé éðá
åéìà úùâî:  

 וירא" ,בתחלה כתוב מהבא וראה 
 רואים וכולם ,"להוהגד היד את ישראל
 באספקלריה ומאירים עליונים אורות

 את רואים העם וכל" שכתוב ,שמאירה
 ,פוחדים ולא רואים היו הים ועל ".תוהקול

 פני ,שחטאו אחר ".ואנוהו אלי זה" שכתוב
 שכתוב ,לראות יכולים היו לא הסרסור

 כתוב מהבא וראה ". אליו מגשת וייראו"

 àúéîã÷á áéúë äî éæç àú)àì ãé íù ( àøéå
 ïéøäæ ïàîç åäìëå äìåãâä ãéä úà ìàøùé

éàìòàøäðã àéøì÷ôñàá ïéøäðúîå ïå áéúëã 
)åè ë íù ( àîé ìòå úåìå÷ä úà íéàåø íòä ìëå

 áéúëã ïéìçã àìå ïàîç ååä)á åè íù ( éìà äæ
 ïéìëé ååä àì øåñøñä éðô åèçã øúáì åäåðàå

 áéúëã éîçîì)ì ãì íù ( àú åéìà úùâî åàøééå

                                                           

 .ע מקורו"בדפוס וילנא איתא והי וצ א
 ).א"ד(כי תשא קצב  ב
אם כי כל ראיה בו אינה באה אלא על ידי התלבשות באספקלריא , אז היה גילוי באספקלריא המאירה ג

 ).ב"ב ח ע"כללים ח(שאינה מאירה 
' ה שובו לכם לאלהיכם ועי"הקב' ע דא"משמע אילו לא חטאו לא היו יכולין להזדווג עם נשותיהם וצ ד

והגיה שם נכדו דאמרו בזוהר נח אלמלא לא חטא אדם לא . מ"א. ז"ד קצת ישוב ע"פינחס עמוד תי' בפ
ואני בעניי . ד"ש ובהא ניחא עכ"ר אבל עביד מסטרא דרוח קדשא קדישין ע"עביד תולדות כגוונא דא דיצה

ועוד . ם לשמחת עונה אלא דפריך עלה ומסיק דהוו מולדיא דחי לקרא דשובו לכ"ע' ז דף ה"אומר דהרי בע
' ז אמר והסירותי וגו"ר ובסוף קל"אומר והסירותי את לב האבן דמתבטל יצה' דבמדרש הנעלם וירא קט א

. ק כי קצרתי"ש בבזוהר נח הנזכר ודו"ד מ"בשר ולא לדבר אחר והיינו ע' ונתתי לכם לב בשר לב להוצי
 ). א"נ(ן "מאי
  ).א"ד( אותיות הקדושים חגורה של ה
 ).ו"לש(א "ב קצד רע"ח ו



 øäæúéùàøá 

256 

 מהר םעדַי את ישראל בני ויתנצלו" ,בהם
 כלי זיין אותם מהם שבטלו ,"חורב

 בהר )בה שהתחגרוא " נבהם שהתחברו(
 .רע נחשאותו  בהם טוישל שלא כדי סיני
 יקח ומשה" ,כתוב מה מהם שבטלו כיון
 מן הרחק למחנה מחוץ לו ונטה האהל את

 הזה הפסוק מה ,אלעזר רבי אמר". המחנה
 שבטלו משה שידע כיון אלא ,זהשייך ל

 הרי ,אמר ,עליונים כלי זיין אותם ראלמיש
 רלדּו יבא רע נחש והלאה מכאן ודאי

 ,ביניהם מקדש כאן יקום ואם ,ביניהם
 לו ונטה האהל את יקח ומשה" ,מיד .יטמא
 ראה כי ,"המחנה מן הרחק למחנה מחוץ
 שלא מה רע נחש ישלוט אז שהרי משה
 וכי ,"מועד אהל לו וקרא. "לזה דםומק היה
 אלא ,מועד אהל להבהתח היה לא

 מה .מועד אהל וכעת ,סתם אהל בהתחלה
 אבא ורבי ,לטוב אמר אלעזר רבי ,מועד זה

 מועד מה ,לטוב אמר אלעזר רבי .לרע אמר
 בו שנתוספה הלבנה של שמחה יום שהוא

 ,סרוןיח בו שולטת לא )מועד מה( ,שהוקד
 שהרי להראות ,זה בשם לה קרא כאן גם

 ,נפגם לאו מביניהם אהל )נחש( התרחק
 ורבי ".מועד אהל לו וקרא"כתוב  זה ועל

 אהל היה בהתחלה שהרי ,לרע אמר אבא
 יסע בל יצען בל אהל" שנאמר כמו ,סתם
 .מועד אהלעכשיו ו ,"לנצח תיוויתד

 שלא לעולמים כיםואר חיים לתת בהתחלה
 ,מועד אהל והלאה מכאן ,מות בהםישלוט 

 עכשיו ".חי לכל מועד ובית" שנאמר כמו
 בהתחלה .לעולם קצובים וחיים זמן בו נתן
 חברותא בהתחלה .נפגםעכשיו ו נפגם לא

 עכשיו ,יסורו שלא בשמש הלבנה של וזווג
 ולכן .לזמן מזמן שלהם הזווג ,מועד אהל
  .קדם היה שלא מה מועד אהל לו קרא

 åäá áéúë äî éæç)å âì íù ( ìàøùé éðá åìöðúéå
øäî íéãò úà ïåðéà åäééðî øáòúàã áøåç 

 ïðééæî)åäá åøáçúàã( ]äá åøâçúàã[ àøåèá 
 àùéá àéåç àåää åäá èåìùé àìã ïéâá éðéñã

 áéúë äî åäééðî øáòúàã ïåéë)æ íù ( ç÷é äùîå
 ïî ÷çøä äðçîì õåçî åì äèðå ìäàä úà
 éàä éáâì àø÷ éàä éàî øæòìà éáø øîà äðçîä

 äùî òãéã ïåéë àìà]åøáòúàã) [éãøáòú( 
 éàãå àä øîà ïéàìò ïéðééæ ïåðéà ìàøùéã åäééðî
 åäééðéá àøééãì éúéé àùéá àéåç äàìäìå ïàëî

ãéî áàúñé åäééðéá àëä àùã÷î íå÷é éàåà 
 äðçîì õåçî åì äèðå ìäàä úà ç÷é äùîå
 ïéãë àäã äùî àîçã ïéâá äðçîä ïî ÷çøä
 àðã úîã÷î äåä àìã äî àùéá àéåç èåìùé

òåî ìäà åì àø÷åãá ìäà àúéîã÷á äåä àì éëå 
 ìäà àúùä íúñ ìäà àúéîã÷á àìà ãòåî
 àáà éáøå áèì øîà øæòìà éáø ãòåî éàî ãòåî
 ãòåî äî áèì øîà øæòìà éáø ùéáì øîà

]ã[ äéá àôñåúàã àøäéñã äåãç íåé åäéà
 äùåã÷)ãòåî äî ( óåà àúåîéâô äéá àèìù àì

 ÷éçøúà àäã äàæçàì àã àîùá äì àø÷ àëä
)àéåç( ]åäééðéáî[ >ìäà< íéâôúà àìå åäééðéáî 

 àáà éáøå áéúë ãòåî ìäà åì àø÷å àã ìòå
 äîë íúñ ìäà äåä àúéîã÷á àäã ùéáì øîà

 øîà úàã)ë âì äéòùé ( òñé ìá ïòöé ìá ìäà
 àúéîã÷á ãòåî ìäà àúùäå çöðì åéúåãúé
 åäá èåìùé àìã ïéîìòì ïéëåøà ïééç áäéîì

äîë ãòåî ìäà äàìäìå ïàëî àúåî øîà úàã 
)âë ì áåéà ( áéäééúà àúùä éç ìëì ãòåî úéáå

ïéáåö÷ ïééçå àðîæ äéáâ àì àúéîã÷á àîìòì 
 àúåøáç àúéîã÷á íéâôúà àúùäå íéâôúà
 ìäà àúùä ïåãòé àìã àùîùá àøäéñã àâååæå
 åì àø÷å êë éðéâáå ïîæì ïîæî ïåäìã àâååæ ãòåî

íãå÷ äåä àìã äî ãòåî ìäàã:  
 ועוסק אחד לילה יושב היה שמעון רבי
 ורבי יהודה רבי לפניו יושבים והיו ,בתורה
 כתוב הרי ,יהודה רבי אמר .יוסי ורבי יצחק

 éòìå ãç àéìéì áéúé äåä ïåòîù éáø
 ÷çöé éáøå äãåäé éáø äéî÷ éáúé ååäå àúééøåàá

                                                                                                                                                                                     

ישמח ' ל בפי"י זצ"ש רבינו האר"אור ועמ' י האהל ל"א לחד לישנא דרש”בשבח שח ע). א"ד(ב ”רלו ע א
 ).א"נ(ן "מאי. 'משה כו

 ).א"ש פט ע"הקדו(' ח שער הארת המוחין פרק ה"ע' ועי, יסוד דמלכות המכונה ציון' הוא בחי ב
 ).א"ד(ש ימי שנותינו בהם שבעים שנה " קצבה כמחיים שיש לו ג
  ).הערת הזוהר(ב "אילעי זכאי קשוט שבשלח לך קסב ע' כאן שייך אמר לו ר ד
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 ,"חורב מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו"
 זמן מאותו עליהם מות שגרמו ואמרנו
 שהסירו רע נחש אותו בהם ושולט ,ומעלה

 אבל ,ישראל נניח .בתחלה מהם אותו
 ממנו )תבטלי( בטל ,חטא שלא יהושע
 סיני בהר עמם שקבל עליון כלי זיין אותו

  .לא או

 áéúë àä äãåäé éáø øîà éñåé éáøå)ùíå  (
 áøåç øäî íéãò úà ìàøùé éðá åìöðúéå
 àðîæ àåääî åäééìò àúåî åîøâã ïðéøîà÷å

éìùå àìéòìå äéì åãòàã àùéá àéåç àåää åäá è
 àìã òùåäé çðéú ìàøùé àúéîã÷á åäééðî

àèçà )éãòà( ]éãòúà[ äàìò àðééæ àåää äéðî 
àì åà éðéñã àøåèá ïåäîò ìá÷ã  

  âð/à  
 אם ,ממנו) יתבטל( בטל שלא תאמר אם

 תאמר אם .אדם בני כשאר מת למה ,כך
 שהרי ,חטא לא והרי ,למה ,ממנו שהוסר

 .ישראל שחטאו בשעה משה עם היה הוא
 עטרה אותה קבל שלא )שהרי (תאמר ואם
 פתח. למה ,ישראל בלוישק כמו סיני בהר

 יחזו ישר אהב צדקות 'ה צדיק כי" ,ואמר
 מה החברים אמרו זה בפסוק ".פנימו

 ושמו הוא צדיק ,"'ה צדיק כי" אבל ,שאמרו
 ישר ,"הוא ישר" ".אהב צדקות" ולכן ,צדיק
 יחזו" זה ועל ,"וישר צדיק" שנאמר כמו

 דרכיהם ויתקנו ,העולם בני כל "פנימו
  .כראוי ישרה בדרך ללכת

 àìã àîéú éà)éãòà( ]éãòúà[ éëä éà äéðî 
 éãòúàã àîéú éà àùð éðá øàùë úéî éàîà
 äùî íò åäéà àäã àèç àì àäå éàîà äéðî

àäã àîéú éàå ìàøùé åáçã àúòùá äåä)  àì
ìéá÷ ( éðéñã àøåèá àøèò àåää åìéá÷ã äîë

 øîàå çúô éàîà ìàøùé)æ àé íéìäú (éëá ÷éãö 
åäé" àø÷ éàä åîéðô åæçé øùé áäà úå÷ãö ä

 ÷éãö éë ìáà åøîà÷ã éàî àééøáç äéá åøîà
åäé" úå÷ãö êë éðéâáå ÷éãö äéîùå àåä ÷éãö ä

 øùé áäà)å( øîà úàã äîë øùé åäéà) íéøáã
ã áì ( éðá ìë åîéðô åæçé àã ìòå øùéå ÷éãö
îìò øùéî çøàá êäéîì åäééçøà åð÷úéå à

úåàé à÷ãë:  
 את הוא ברוך הקדוש כשדן ,בא וראה

 בני בֹר לפי אלא אותו דן אינו העולם
 בעץ אדם כשחטא ,וראה עודו. האדם
 בו ששורה עץ לאותו גרם ,ממנו שאכל
 אשה להפריד פגם וגרם ,העולם לכל המות

 עד בלבנה הזה הפגם חטא ועמד ,מבעלה
 שעמדו כיון .סיני בהר לישרא שעמדו
 ,הלבנה פגם אותו בטל ,סיני בהר ישראל
כיון שחטאו ישראל . תמיד להאיר ועמדה

 ,דםומק כמו להפגם הלבנה החזר ,בעגל
 אותה ומשך בה ואחז הרע הנחש ושלט
 והוסר ישראל שחטאו משה וכשידע .אליו
 ידע ,עליונים קדושים כלי זיין אותם מהם
 להמשיכה הבלבנ אחז הנחש שהרי ודאי
. החוצה אותה הוציא ואז ,ונפגמה אליו
 שיהושע גב על אף ,להפגם שעמדה וכיון

á÷ ïéàã ãë éæç àú" àìà äéì ïã àì àîìò ä
úå àùð éðáã ïáåø íåôìåâ íãà áç ãë éæç 

ìëàã àðìéàá éøùã àðìéà àåääì íøâ äéðî 
 àùøôàì åîéâô íéøâå àîìò ìëì àúåî äéá
 àøäéñá àã åîéâôã àáåç íéà÷å äìòáî àúúà

éðéñã àøåèá ìàøùé åîéé÷ã ãòã ïåéë ]åîéé÷ã [
)åîéà÷ã( àåää øáòúà éðéñã àøåèá ìàøùé 

 åáçã ïåéë øéãú àøäðàì àîéé÷å àøäéñã åîéâô
àøäéñ ïéîã÷ìîë úáú àìâòá ìàøùé 

 êéùîå äá ãéçàå àùéá àéåç àèìùå àîâôúàì
 øáòúàå ìàøùé åáçã äùî òãé ãëå äéáâì äì
 àäã éàãå òãé ïéàìò ïéùéã÷ ïéðééæ ïåðéà åäééðî
 äéáâì äì àëùîàì àøäéñá äá ãéçà àéåç
 àîéé÷ã ïåéëå øáì äì ÷éôà ïéãë úîéâôúàå

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(הוסר ממנו  א
  ).א"ד(א ”ויקרא טו ע ב
 .ע מקורו"א וצבדפוס וילנא איתא ות ג
עם נבל ולא חכם שמלבד שלא זכו ' ואפשר לרמוז בפ. ב"י. ר"כי אז האיר החכמה ונתקן עון אדה ד

ד "חסיד חסד עם יו' ב נתיבות הפכום נבל שהוא גי"ב ול"ש' ם פגמו ובמקום הארת ןלהארת חכמה בעצם ג
נעשו אלם " ולא" "נבל" "עם"ת "חכמה והם במקום חסיד פגמו ונעשה נבל ובמקום להיות כמשה ענו כר

  ).א"נ) (ן"מאי(ת "כס
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 כיון ,שלו יןיהז כלי של בעטרה עמד
 שנפגמה כמו וחזרה בה שרה שהפגם
 ,התקייםל אדם יכול לא ,אדם של בחטא

 היה ומותו ,בה שולט שהיה למשה פרט
 בה רשות היה לא זה ועל .עליון אחר בצד

 כך ועל .אחר לאכן ו תמידל ושעיהללקיים 
 בו שורה שהרי ,אהל ,לו קראו מועד אהל
 ,הדבר סוד זה ועל. העולם לכל קצוב זמן
 שמאל יש ,למטה ימין ויש למעלה ימין יש

 למעלה ימין יש .למטה שמאל ויש למעלה
 שהוא למטה ימין ויש ,עליונה שהובקד
 שהובקד למעלה שמאל יש .האחר בצד

 הלבנה את לקשר אהבה לעורר עליונה
 שמאל ויש ,להאיר למעלה קדוש במקום
 ומפריד ,שלמעלה אהבה שמפריד למטה
 וזהו ,אליו ולהתקרב בשמש מלהאיר אותה

 הזה שמאלכאשר . הרע הנחש של צד
 הלבנה את מושך אז ,מתעורר שלמטה
 אורה ונחשך ,מלמעלה אותה ומפריד
 מות שואבת ואז ,הרע בנחש ונדבקת

 מעץ ומתרחקת בנחש ונדבקת ,לכל למטה
 וזהו ,העולם לכל מות גרם זה ועל. החיים

 שנתקנה קצוב זמן עד המקדש נטמא שאז
 ועל .מועד אהל וזהו ,להאיר ושבה הלבנה

 הנחש של בעטיו אלא מת לא יהושע זה
 .דםוק כמו המקדש את ופגם שקרב הזה
 לא נער נון בן ויהושע" הכתוב סוד וזהו

 נער שהוא גב על שאף ".האהל מתוך ימיש
 .האהל מתוך ימיש לא ,אור לקבל למטה

 גב על אף ,זה נפגם גם כך ,זה שנפגם כמו
 שנפגמה כיון .לו היה קדושכלי זיין ש

 ממנו לבדו נצל לא ודאי הוא כך ,הלבנה
  .ממש גוון מאותו

òà àîâôúàì" ïéðééæã àøèòá íéà÷ òùåäéã â
åîéâôã ïåéë äéìéã äîë úøãäúàå äá àéøù 

 ùð øá ìéëé àì íãàã àáåçá úîéâôúàã
äá èéìù äåäã äùî øá àîéé÷úàìà äéúåîå 

 àøçà àøèñá äåä>äàìò< àã ìòå ]àì[ äåä 
 åùø]àîéé÷ì äá[òùåäéì ) àîéé÷ì( àìå øéãú 

 äéì éø÷ ãòåî ìäà êë ìòå àøçàì)ìäà( àäã 
 àæø àã ìòå àîìò ìëì áéö÷ ïîæ äéá àéøù

éà äìîã úéà àúúì àðéîé úéàå àìéòì àðéîé ú
 àúúì àìàîù úéàå àìéòì àìàîù)å( úéà

 àúúì àðéîé úéàå äàìò äùåã÷á àìéòì àðéîé
 àøçà àøèñá åäéàã)å( àìéòì àìàîù úéà

 àøù÷úàì àúåîéçø àøòúàì äàìò äùåã÷á
àøäéñáàùéã÷ øúàá â úéàå àøäðúàì àìéòì 

àúúì àìàîùã àìéòìã àúåîéçø ùéøôàã 
øôàå àáø÷úàìå àùîùá àøäðàìî äì ùé

 ãëã àùéá àéåçã àøèñ àåä àãå äéãäá
 äì êéùî ïéãë úøòúà àúúìã àã àìàîù
 úëùçúàå àìéòìî äì ùéøôàå àøäéñì

øåäðà)ä(ú÷áãúàå ) øåäðà(àùéá àéåçá ä 
 àìëì àúúì àúåî úáéàù ïéãëå]ú÷áãúàå [

)ú÷áãúàã(ééçã àðìéàî ú÷çøúàå àéåçá à 
àúåî íéøâ àã ìòå ïéãëã àåä àãå àîìò ìëì 
àùã÷î úáàúñàå úð÷úàã áéö÷ ïîæ ãò 

 ìòå ãòåî ìäà àåä àãå àøäðàì úáúå àøäéñ
àìà úéî àì òùåäé àãæ àã ùçð ìù àèéòá 

 àæø àåä àãå àúéîã÷ãë àðëùî íéâôå áéø÷ã
 áéúëã)àé âì úåîù ( àì øòð ïåð ïá òùåäéå

                                                                                                                                                                                     

 משה ובמדתו ר וכפרו בתורת"שחזרו לחטא אדה). א"נ) (מ"א. בצד אחר סתום שלא גילה כאן' פי( א
ן "ג ישאר עגל ובמילוי עי"תסיר השורש ס). ג"ריבוע ס(ו "א ואם מקס"שהוא סוד אבא בהיותו בדעת ז

ו תיבות בהלל ועיין מנות הלוי דף "וזה רמז קס) (יב. ר"ע שחזרו לחטא אדה"ב ר"ד גימטריא טו"ל למ"גימ
  ).א"נ) (ן"מאי(ח והאריך "ק

 ).ו"לש(א " פרשת בלק קצז ע'א ועי"א ואחרי מות עד ע"לקמן סד ע ב
ד ואחרי "עוד נח ע' ודבר זה תלוי במעשה התחתונים ועי, כל גילויה למטה הוא לפי ערך יחודה למעלה ג

 ).ג"ב קנה ע"ה ח"דע(א "מות עד ע
 ).ב"ב קנז ע"ה ח"דע(יש שליטה לחיצונים העולים ומתקרבים לינק וגורמים פירוד , כלומר ד
 ).ו"לש(ג "ר לא ע"י באד"במאמרי רשב' א ועי"חרי מות עט עב וא"ב רג ע"ויקהל קצה ע ה
והוא עצם החטא של ' י צירוף סיגי הקלי"הסתכלות בשכינה בזמן שאינו ראוי לתיקון גורם יחוד ע ו

 ).ג"ב פח ע"ה ח"דע(להכניס צלם בהיכל 
כול מעץ מ בעצה שנתן הנחש הקדמוני לחוה ליגע ולא"וי. בקולמוס שנכתב בו המות כמו עט סופר ז

הדעת טוב ורע ונתפתה אדם על ידה ועל ידו נגזר מיתה לכל בני העולם ומאותו קנס המיתה מת יהושע 
 ).א"ד(ב ועיטא דנחש דא דקתני הכי דייקא ”ולא בחטאו כי לא היה לו חטא כלל ועיין נז ע

  ).א"ד(כ "ע ח
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 ìäàä êåúî ùéîé]ã[òà" àúúì øòð åäéàã â
 àìá÷ì äîë ìäàä êåúî ùéîé àì àøåäð

òà àã íéâôúà éîð éëä àã íéâôúàã" àðééæã â
 íéâôúàã ïåéë äéì äåä àùéã÷]àøäéñ[ éëä 

 àåääî äéðî éåãåçìá áéæúùà àì éàãå àåä
ùîî àðååâç:  

 ,אדם שחטא כיון ,וז דוגמאכ ,בא וראה
 , כלי זייןאותם ממנו הוא ברוך הקדוש נטל

 אותו טרשע קדושות מאירות אותיות
 שהרי וידעו ,פחדו ואז ,הוא ברוך הקדוש

 כי וידעו" שכתוב זהו .מהם התפשטו
 מתלבשים היו בהתחלה ".הם םימועיר

 רותיח שהם ,יניםומז כבוד כתרי באותם
 ואז ,מהם התפשטו שחטאו כיון ,מהכל
 וידעו ,להם קורא המות שהרי ידעו

 להם מות וגרמו ,הכל רותימח טוישהפש
  .העולם ולכל

àúá÷ ìèð íãà áçã ïåéë àã àðååâë éæç " ä
 øèòàã ïéùéã÷ ïéøéäð ïååúà éðééæ ïåðéà äéðî

á÷ äéì" åèùôúà àäã åòãéå åìçã ïéãëå ä
ää åäééðî" ã)æ â úéùàøá ( íä íéîåøò éë åòãéå

 ïéðééæî ø÷é éøúë ïåðéàá ïùáìúî ååä àúéîã÷á
 åäééðî åèùôúà åáçã ïåéë àìëî åøéç ïåðéàã

òãé ïéãëåå  åèéùôúàã åòãéå ïåì éø÷ àúåî àäã
àîìò ìëìå ïåì àúåî åîøâå àìëã åøéçî  

  âð/á  
 שלמדו פרשנו הרי ".תאנה עלה ויתפרו"
 בזה ואחזו וקסמים כשפים מיני כל

 נגרעה שעה אותהו .שנתבאר כמו ,שלמטה
 ואז ,אמות מאה האדם וקומת הזקיפות

 והתקללה בדין אדם ועמד ,רודיפ נעשה
  .ארנוב והרי ,הארץ

äðàú äìò åøôúéåà )æ â úéùàøá ( àä
àðîé÷åàá ïéîñå÷å ïéùøç éðééæ ìë åôéìåàã 

 øîúàã äîë àúúìã éàäá åãéçàå>åàéää <
)àéääá(åôé÷æ òøâúà àúòù â íãàã äîå÷å 

 íãà íéà÷å àãåøô ãéáòúà ïéãëå ïéîà äàî
àðîé÷åà àäå àòøà àéèìúàå àðéãá:  

 אל ,אלעזר רבי אמר ".האדם את ויגרש"
 הקדוש אם ,למי גרושין עשה מי ידעתי
 אבל .לא אם לאדם ןגרושי עשה הוא ברוך

 ומי .קאודו ת"א ,את ויגרש ,התהפך הדבר
 ולכן ,את גרש ודאי האדם ,האדם ,את גרש

íãàä úà ùøâéåã) ãë â úéùàøá( à" ø
ïéëåøú ãéáò ïàî àðòãé àì øæòìàä éà ïàîì 

á÷" äìî ìáà àì éà íãàì ïéëåøú ãáò ä
à úà ùøâéå êéôäúà" úà ùøâ ïàîå à÷ééã ú

                                                           

  ).א"ד(הרי בארנו  א
  ).הערת הזוהר(ב ”לו ע ב
  ).א"ד(נתמעט קומתו של אדם  ג
ה עבד תרוכין לאדם אי לא ביאור "א לא ידענא מאן עבד תרוכין למאן אי קב"ויגרש את האדם אר ד

ודור ' לרקיע א' ר סלק השכי"ל כי אדה"ש רז"ל במ"מיעוט הירח וז' ב מש"ה בפי"ש הרב בע"הדברים עמ
 והורידה למטה עד שבא משה' רקיעים עד שבא אברהם והורידה לרקיע א' עד שהעלוה לז' אנוש לרקיע ב

והנה הכתוב ' י חטאו של אדם גרם לסלק את השכינה ולגרשה לרקיע א"כ נמצא דע"ואח' רקיעים כו' מז
ר שסלק השכינה "י חטאו של אדה"ה ע"ענינים ויגרש לאת דהוא הקב' אמר ויגרש את האדם ויש לפרשו בב

 כפשטו ויגרש את האדם שהוא ל הכתוב"י חטאו וי"האדם ע' ה מהרקיע א"ומפרש מי גרש להקב' לרקיע א
ה עבד תרוכין לאדם או לא להפך אבל מלה "לאדם וזהו שאמר לא ידעינן מאן עבד תרוכין למאן אי קב

ל "האדם ודייק דכך צריך להיות מדכתיב את דאי לאדם היה צ' השכ' ש מאן גרש את שהו"אתהפיך כמ
ד כתיב "כינה ומסיים עוד ואמר ובגלשכינה האדם ודאי גרש את שהיא הש' שהי' ויגרש לאדם את דייק

ע לעבוד "אלקים מג' דרצה לישב המקראות דתחילה אמר הכתוב וישלחהו ה' ע והו"אלקים מג' וישלחהו ה
פ "כ ויגרש את האדם מאחר שכבר הוזכר שליחות אבל ע"אח' הרי נזכר השליחות ומאי א' את האדמה כו

ע ואמאי נענש בזה מאחר שכל "אלקים מג' הו הש וישלח"הוזכר השליחות כמ' האמור ניחא והוא דתחי
ל שגרש "מדותיו הם מדה כנגד מדה וזהו שאמר אמאי וישלחהו ומשיב בגין דגרש האדם את כדקאמרן ר

 ).נ"ש) (ה"א(לאת שהיא השכינה 
 ).א"ד(גירושין  ה
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 למה ".עדן מגן אלהים 'ה וישלחהו" כתוב
 כפי ,"את" אדם שגרש משום ,"וישלחהו"

 אותם שרהִה הוא ,"וישכן" .שבארנו
 דרכים וסתם גרם שהוא ,זה במקום

 והמשיך ,העולם על דינים שרהוִה ,ושבילים
  .עלהמו יום מאותו קללות

áå úà ùøâ éàãå íãàä íãàä áéúë àã ïéâ) íù
âë (åäé åäçìùéå"éäìà ä"âî í" åäçìùéå éàîà ò

 éøùà åäéà ïëùéå ïøîà÷ãë úà íãà ùøâã ïéâá
 íéøâ åäéàã àã øúàá ïåì]å[ ïéçøåà íéúñ

 ïéèååì êéùîàå àîìò ìò ïéðéã éøùàå ïéìéáùå
àìéòìå àîåé àåääî:  

 אלו כל ".המתהפכת החרב להט ואת"
 ,העולם על הדינים בזורקי שרוייםה

 פרעילה כדי רביםצבעים ל שמתהפכים
 ולפעמים אנשים לפעמים] והם[ .מהעולם

 ולפעמים לוהטת אש לפעמים ,נשים
 זה וכל .בהם דושיעמ מי שאין רוחות

 יוסיפו שלא החיים עץ דרך את רולשמ
 אלו ,"החרב להט" .כמקדם להרע

 הרשעים ראשי על יםויותל אש שמלהטים
 לכמה םמתהפכיצבעים וה .והחוטאים

 ועל .האדם בני דרכי לפי ]מזיקים [מינים
 היום אתם ולהט" שנאמר כמו "להט" זה

 ,'לה חרב זו "החרב" .נאמר והרי ,"' וגוהבא
 אמר. "' וגודם מלאה 'לה חרב" שנאמר כמו
 אותם כל )אפילו( ,"החרב להט" ,יהודה רבי

 תמּוְדִמ שמתהפכים שלמטההממונים 
 להרע העולם על כולם ממונים ,לדמות

 על שעוברים העולם רשעי את ולהסטות
  .רבונם מצוות

 úëôäúîä áøçä èäì úàå)íùãë (  ìë
ïéðéã éôæå÷á ïééøùã ïåðéàà ïéëôäúîã àîìò ìò 

 ïéðîæì àîìòî àòøôúàì ïéâá ïéàéâñ ïéðååâì
 ïéðîæìå àèäìî àùà ïéðîæì ïéùð ïéðîæì ïéøáåâ

åäá íéà÷ã ïàî úéìã ïéçåøá úà øåîùì àã ìëå 
ãàùàáàì ïåôéñåé àìã íééçä õò êøâ 

 ïéìà áøçä èäì àúéîã÷ë]èäìîãï [
)àèäìîã(ãøéèñå÷å àùà ]é[ ïåäéùàø ìò 

 ïéðééæ äîëì ïéðååâ ïéëôäúîå àéáééçå àéòéùøã
 úàã äîë èäì àã ìòå àùð éðáã åäééçøà íåôì

 øîà)èé â éëàìî (åâå àáä íåéä íúåà èäìå '
åäéì áøç àã áøçä øîúà àäå"äîë ä úàã 

 øîà)å ãì äéòùé (åäéì áøç"åâå íã äàìî ä '
à" áøçä èäì äãåäé ø)åìéôà ( ïéøèñ÷ ïåðéà ìë

 ïåäìë àð÷åéãì àð÷åéãî ïéëôäúîã àúúìã
ïåì äàèñàìå àùàáàì àîìò ìò ïðîîä éáééçì 

ïåäéøàîã éãå÷ô ìò ïéøáòã àîìò:  
 עליו המשיך ,חטא שאדם כיון ,בא וראה

 ופחד ,דינים יבעל וכמה רעים מינים כמה
 ידע מהש .עליהם לעמוד לויכ ולאמכולם 

 הוא ברוך הקדוש לו ושם ,עליונה חכמה
 .ממנו פוחד היה העולם וכל ,מלכות עטרת

 רעים מינים כמה עליו המשיך ,שחטא כיון
 יכלו ואז , מכולםופחד ,דינים בעלי וכמה
 ועל. ממנו לקחו בידו שהיה ומה ,לו להרע

 הדרך ובאותה םאד בן שהולך במה ,זה
 שהולך ממנה כח עליו מושך כך ,בה שנדבק

 טמא כח עליו מושך היה אדם כך .כנגדו
בא . העולם בני כל ואת אותו אֵמשִט אחר
 מאהוט כח עליו משך ,אדם כשחטא ,וראה

 נחש וזהו ,העולם בני כל ואת אותו אֵמוִט

 äîë äéìò êéùîà íãà áçã ïåéë éæç àú
 åäìëî ìéçãå ïéñåîð éðéãøâ äîëå ïéùéá ïéðééæ
 àúîëç òãé äîìù åäééìò àîéé÷ì ìéëé àìå

á÷ äéì éåùå äàìò" ååäå àúåëìîã àøèò ä
 äéìò êéùîà áçã ïåéë àîìò ìë äéðî åìçã

 äîëå ïéùéá ïéðééæ äîë ìéçãå ïéñåîð éðéãøâ
 äåäã äîå äéì àùàáàì åìéëé ïéãëå åäìëî
 ùð øá ìéæàã äîá àã ìòå äéðî åìèð äéãéá
 äéìò êéùî éëä äéá ÷áãúàã àçøà àåääáå

 íãà êë äéìá÷ì ìéæàã àðîî àìéç)àåäã (
]äåä[ êéùî ]äéìò[ áéàñã áàñî àøçà àìéç 

 àîìò éðá ìëìå äéì)å( íãà áç ãë éæç àú
                                                           

זריקת ' שפי' דשמש' קוזפית' בתוקף הדין שניתן להם רשות לתבוע דין ולזרוק על העולם והוא מל א
  ).א"ד(ניצוץ השמש ולכן נקרא הקלע שזורקין בו באבן קוספיתא 

  ).א"ד) (לעיל מד א(אין מי שישיגם לידע מה הם  ב
  ).א"ד(להרע  ג
 ).א"ד(תליין ' ומושלים בתוקף שלהבת שלהם על ראש רשעים בגיהנם והוא מענין קוסטינר שפי ד
ש כולם ממונים על " מציור אל ציור כמאותן ממונים ומושלים שלמטה מעולם העליון המתהפכים ה

 ).א"ד(כ מענישים הם אותו "העולם להרע ולהסית לרשעים שיעברו על המצוות ואח
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 ,העולם את ומטמא טמא שהוא הרע
 ,םהאד מבני נשמות כשמוציא ,ששנינו
 הבית את ומטמא ,טמא גוף ממנו נשאר

 זהו .אליו שמתקרבים אלה כל את ומטמא
 כיון ,זה ועל ."' וגובמת געוהנ" שכתוב
 אז ,הגוף את ומטמא נשמה נוטל שהוא
 טמאים צדדים אותם לכל רשות נתנה

 מן נטמא הגוף אותו שהרי ,עליו לשרות
 .עליו ששורה הרע הנחש אותו של הצד
 ,שורה הרע נחש שאותו מקום בכל ,זה ועל

  .נטמאהוא ו אותו מטמא

éìò êéùî éðá ìëìå äéì áéàñå àáàñî àìéç ä
 áàñî åäéàã àùéá àéåç àåä éàäå àîìò
 éðáî ïéúîùð ÷éôà ãë ïðéðúã àîìò áéàñå
 àúéá áéàñå áàñî àôåâ äéðî øàúùà àùð

ää äéá ïéáø÷îã ïåðéà ìëì áéàñå" ã) øáãîá
àé èé (åâå úîá òâåðä ' ìéèð åäéàã ïåéë àã ìòå

 áéäééúà ïéãë àôåâ áéàñå àúîùð ìëì åùø
 àôåâ àåää àäã éåìò àéøùì ïáàñî éøèñ ïåðéà
 àéøùã àùéá àéåç àåääã àøèñî áàúñà
 éøàù àùéá àéåç àåääã øúà ìëá àã ìòå éåìò

áàúñàå äéì áàñî:  
 העולם בני כלש בשעה ,וראה ובא
 פורש והלילה ,בלילה מטותיהם על ישנים
 טועמים] הם[ ,העולם בני כל על כנפיו
 ,מות טעם שטועמים וךומת ,המות טעם

 העולם על שטה הזורוח הטומאה 
 ,)שלו הלוהא בתוך( העולם )את( ומטמאת

 וכשמתעורר. ונטמא האיש ידי על ושורה
 ,בידו שיקרב מה בכל ,אליו חוזרת ונשמתו

 . רוח טומאהעליהם שורה כי ,נטמא הכל
 ממי שוללב בגדיו אדם יקח לא זה ועל

 אותו עליו המשיך שהרי ,ידיו נטל שלא
רוח ל רשות ויש ,ונטמארוח טומאה 

 שנמצא מקום בכל לשרות הזוהטומאה 
 ממי ידיו אדם לויט לא ולכן. מצדו רישום

 אותו עליו שהמשיך משום ,ידיו נטל שלא
 ,ממנו מים שנטל זה וקבלורוח טומאה 

  על לשרות רשות לו ויש

 ìò éîééðã àúòùá àîìò éðá ìë éæç àúå
ô àéìéìå àéìéìá åäééñøò éðá ìë ìò àäôãâ ùéø

 àîòè éîòèã åâîå àúåîã àîòè éîòè àîìò
 àîìò ìò àéèù àáàñî àçåø éàä àúåîã

]áéàùå[) áéàñå ìò ( àîìò)åâáà àøéèô÷ 
äéìéã(á éåãé ìò àéøùå ]ùð øáã[ ãëå áàúñàå 

 áø÷éã äî ìëá äéúîùð äéì øãäúàå øòúà
 çåø åäééìò àéøùã ïéâá éáàñî åäìåë éåãéá

 ìòå àáàñî àùáìàì éåðî ùð øá áñé àì àã
éåãé ìéèð àìã ïàîîâ àåää äéìò êéùîà àäã 

 çåø éàäì åùø äéì úéàå áàúñàå àáàñî çåø
 åîéùø çëùàã øúà ìëá àéøùì àáàñî
 àìã ïàîî ùð øá éåãé ìåèé àì àã ìòå äéøèñî
 àáàñî çåø àåää äéìò êéùîàã ïéâá éåãé ìéèð

 úéàå äéðî àéî ìèðã éàä äéì ìéá÷å åùø äéì
éåìò àéøùì  

  ãð/à  
 בכל שמרילה אדםה צריך לכן .האדם

 ישלוט שלא הזה הרע הנחש מצד צדדיו
 הבא לעולם הוא ברוך הקדוש ועתיד .עליו

 רוח ואת" שכתוב זהו .העולם מן לבטלו
 בלע" כתוב ואז ,"הארץ מן אעבירהטומאה 

  ."' וגולנצח המות

 ìëá àøîúñàì ùð øá éòá êë ïéâá ùð øáã
èñ èåìùé àìã àùéá àéåç éàäã àøèñî éåø

á÷ ïéîæå éåìò" äéì àøáòàì éúàã àîìòì ä
 áéúëã àåä àãä àîìòî)á âé äéøëæ ( çåø úàå

 õøàä ïî øéáòà äàîåèä)ïéãëå( ]åáéúë[ 
)äë äéòùéç  (åâå çöðì úåîä òìá'ã:  

 רבי ."' וגואשתו חוה את ידע והאדם"
 םהאד בני רוח יודע מי" ,)ואמר( פתח אבא

 רדתוהי הבהמה ורוח למעלה היא להוהע

åâå åúùà äåç úà òãé íãàäå ') ã úéùàøá
à ( çúô àáà éáø)øîàå) (àë â úìä÷ ( òãåé éî

                                                           

  ).א"ד(באהל של אדם בעוד שהוא שוכב על מטתו  א
 ).א"ד(ב ”לעיל יב לקמן קסט ע ב
 ).א"ד(לא יקח אדם מלבושיו ממי שלא נטל ידיו שחרית  ג
עד ותוסף ללדת עם ' א וכי לא אשתמודע וכו”ב עד קיז ע”דף קיד עכאן שייך מאמר בתקונים מ ד

  ).א"נ(ב "הרש. המאמרים הנמשכים אחריו
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 כמה יש הזה לפסוק ".לארץ למטה היא
 בכל יש התורה דברי כל הוא וכן ,צבעים

 וכך נאותים וכולם , צבעיםכמה ואחד אחד
ם פנים בשבעי מתפרשת התורה וכל .הם

 הוא וכך ,יםנפכנגד שבעים צדדים ושבעים 
 שיוצא מה וכל .התורה של ודבר דבר בכל
 מתפרשים צבעים כמה ,ודבר דבר מכל

 אדם כשבן ,בא וראה. הצדדים לכל ממנו
 וממשיך לימין הולך הוא ,אמת בדרך הולך
 זו ורוח ,מלמעלה עליונה קדושה רוח עליו
 ולהדבק למעלה להאחז קדוש ברצון עולה
 וכשאדם .ממנו תזוז שלא עליונה שהובקד
 מושך הוא ,בדרכיו וסוטה רעה בדרך הולך
 ומטמא ,שמאל צד שלה  רוח טומאעליו
 תטמאו ולא" שנאמר כמו ,בו ונטמא אותו
 מטמאים ,להטמא באה ,"בם ונטמתם בהם
 בדרך הולך אדם בשעה ש,ובא וראה. אותו
 עליונה קדושה רוח עליו ומושך אמת

 לעולם ממנו ויצא שיוליד הבן ,בה ונדבק
 ויהיה עליונה קדושה עליו ממשיך הוא

 בשכתו כמו ,רבונו שתובקד קדוש
 ."' וגושיםוקד והייתם והתקדשתם"

 עליו וממשיך שמאל בצד הולך וכשהוא
 ממנו שיצא הבן ,בו ונדבקרוח טומאה 

 רוח טומאה עליו ממשיך הוא לעולם
 ,כתוב זה ועל. הצד אותו מאתובט ויטמא

 היא להוהע האדם בני רוח יודע מי"
 היא ,הימין בהדבקות וכשהוא ".למעלה

 ,השמאל קותבהדב וכשהוא ,למעלה עולה
 יורד , רוח טומאהשהוא שמאל צד אותו

 זז ולא באדם דיורו ושם ,למטה מלמעלה
 )רוח( באותה שהוליד )ומה( והבן .ממנו

  רוח הטומאהמאותו בנו נהיה הוא מאהוט
 באותו נדבק דםא אותו] ואז[ .הוא הוא בנו

 ,בהתחלה בו נדבקה ואשתו ,טמא רוח
 ידהול ממנהו ,א זוהמאותה וקבלה ולקחה

 זה ועל , רוח הטומאהשל בן הוא זה בן ,בן
 ואחד טמא רוח מאותו אחד הם בנים שני

 מצד זה ולכן ,בתשובה אדם כששב
  .הטהרה מצד ] והואוזה[ מאהוהט

 äîäáä çåøå äìòîì àéä äìåòä íãàä éðá çåø
éä ïéðååâ äîë àø÷ éàä õøàì äèîì àéä úãøå

äéá úéàà äîë àúééøåàã éåìî ìë àåä éëäå 
 ìëå ïåðéà éëäå úåàé åäìëå ãçå ãç ìëá ïéðååâ

 àúééøåà]àùøôúî[ ìéá÷ì ïéôðà ïéòáùá 
 ïéòáùå ïéøèñ ïéòáùòïéôðá äìî ìëá àåä éëäå 

 äìîå äìî ìëî ÷éôðã éàî ìëå àúééøåàã äìîå
øôúà ïéðååâ äîëïéøèñ ìëì äéðî ïùâ éæç àú 

 àðéîéì ìéæà àåä èåù÷ çøàá ìéæà ùð øá ãë
 éàäå àìéòî äàìò àùéã÷ àçåø äéìò êéùîàå
 àìéòì àãçàúàì àùéã÷ àúåòøá ÷éìñ çåø
 äéðî éãòúà àìã äàìò äùåã÷á à÷áãúàìå
 àåä éåçøåà éèñå ùéá çøåàá ìéæà ùð øá ãëå
 àìàîù øèñìã àáàñî çåø äéìò êéùîà

áéàñå øîà úàã äîë äéá áàúñàå äéì ) àø÷éå
âî àé ( àúà íá íúîèðå íäá åàîèú àìå

 øáã àúòùá éæç àúå äéì ïéáàñî àáàúñàì
 àçåø äéìò êéùîàå èåù÷ çøàá ìéæà ùð

áãúàå äàìò àùéã÷é ÷åôéå ãéìåéã àøá äéá ÷
 äàìò äùåã÷ äéìò êéùî àåä àîìòì äéðî

 áéúëã äîë äéøàîã äùåã÷á ùéã÷ àäéå) íù
æ ë (åâå íéùåã÷ íúééäå íúùã÷úäå ' åäéà ãëå

 àáàñî çåø äéìò êéùîàå àìàîù øèñá ìéæà
 àåä àîìòì äéðî ÷åôéã àøá äéá ÷áãúàå
 åáàñîá áàúñéå åáàñî çåø äéìò êéùîà

 áéúë àã ìòå àøèñ àåääã)àë â úìä÷ ( éî
 åäéà ãë äìòîì àéä äìåòä íãàä éðá çåø òãåé

ì àéä à÷ìñ àðéîé úå÷áãúàá åäéà ãëå àìéò
 åäéàã àìàîù øèñ àåää àìàîù úå÷áãúàá
 äéøåéã éåùå àúúì àìéòî úéçð åáàñî çåø

 äéðî éãòà àìå ùð øáá]àøáå[) äîå ( ãéìåàã
 àåääá)çåø ( åáàñî]äéøá éåä åäéà[ àåääî 

 ÷áãúà íãà àøá àåää åäéà áàñî çåø
 äéá à÷áãúà äéúúàå áàñî çåø àåääá

àúéîã÷áãúìéá÷å úìèðå  äéðî àîäåæ àåää 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(כ כולם נכונים "בכמה פנים יש לפרש זה הפסוק ואעפ א
 .ע מקורו"בדפוס וילנא איתא אנפין וצ ב
 ).א"הגהות הגר(א שייך לכאן "ב בסת"ח י ע"תז' עי ג
 ).ד"מו עב ק"ה ח"דע(' ז רק אחרי שחטא אדם עצמו בהסתכלות בקלי"אבל כ ד
  ).א"נ(מ "א. מוכרח לפרש דעל שת קאי ה
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 ååä ïéðá ïéøú àã ìòå åäéà àáàñî çåøã àøá
áàñî çåø àåääî ãçä íãà áú ãë ãçå 

 àáàñî àøèñî éàä êë éðéâáå àúáåéúá)àãå( 
]éàäå[àééëã àøèñî :  

 נחש שהטיל בשעה ,אמר אלעזר רבי
 ,אותו קבלה היא בחוה א זוהמאותה
 ,בנים ישנ הולידה ,אדם עמה משיוכשש
 .אדם של מצד ואחד טמא צד מאותו אחד
 וקין ,עליונה בדמות דומה היה והבל

 זה נפרדו דרכיהם ולכן ,תחתונה בדמות
 רוח הטומאה של בן היה שקין ודאי .מזה

 .היה )אדם של בן והבל( הרע הנחש שהוא
 הרג ,המות מלאך של מצד בא שקין ובגלל

 המדורים כל וממנו ,בצדו והוא ,אחיו את
 באים ורוחות ושדים ומזיקים רעיםה

 של קן ]הוא[, קין ,יוסי רבי אמר. לעולם
 .לעולם מאהוהט מצד שבאו רעים מדורים

 שלו מצד הקריב זה ,קרבן הביאו כך ואחר
 ויהי" שכתוב זהו .שלו מצד הקריב וזה

 רבי ."' וגוהאדמה מפרי קין ויבא ימים מקץ
 זה מה ,"ימים מקץ ויהי" ,אמר שמעון

 אהו ומי ,"בשר כל קץ" זהו ,"מיםי מקץ"
 ימים קץ מאותו וקין .המות מלאך ,זה

 ולא "ימים מקץ" שאמר דוקא ,קרבן הביא
 ואתה" בדניאל כתוב ולכן .ימין מקץ אמר

 לו אמר ".רלךולג ותעמוד ותנוח לקץ לך
 לקץ ,לו אמר .הימין לקץ או הימים לקץ

  .הימין

ùçð ìéèàã àúòùá øîà øæòìà éáøà àåää 
äåæ ùîúùà ãëå äéì úìéá÷ äåçá äá àî] äîò

íãà) [íãàã äéîò( ãç ïéðá ïéøú úãéìåà 
 äåäå íãàã àøèñî ãçå àáàñî àøèñ àåääî

 éîã>ìáä <)ïé÷( àìéòìã àð÷åéãá >ïé÷å< 
)å( åäééçøà åùøôúà êë ïéâáå àúúìã àð÷åéãá

 äåä àáàñî çåøã àøá ïé÷ éàãå àã ïî àã
 àùéá àéåç åäéàã)íãàã àøá ìáäå ( ïéâáå äåä

]àúà ïé÷ã) [àúàã(úåîä êàìîã àøèñî á 
 éåçàì äéì ìéè÷å ìë äéðîå äéìéã àøèñá àåä

 àîìòì ïééúà ïéçåøå ïéãùå ïé÷éæîå ïéùéá ïéøåãî
 åúàã ïéùéá ïéøåãîã àðé÷ ïé÷ éñåé éáø øîà
 åàéúééà øúáìå àîìòì àáàñîã àøèñî
 áéø÷à àãå äéìéã àøèñî áéø÷à àã àðáø÷

éìéã àøèñîää ä" ã)â ã úéùàøá ( õ÷î éäéå
åâå äîãàä éøôî ïé÷ àáéå íéîé ' øîà ïåòîù éáø

àåä àã íéîé õ÷î éàî íéîé õ÷î éäéåâ )âé å íù (
 ïé÷å úåîä êàìî àã åäéà ïàîå øùá ìë õ÷
 øîà÷ã à÷ééã àðáø÷ éúééà íéîé õ÷ àåääî

êë ïéâáå ïéîé õ÷î øîà àìå íéîé õ÷îã áéúë 
 ìàéðãá)âé áé ìàéðã ( çåðúå õ÷ì êì äúàå

êìøåâì ãåîòúå) ïéîéä õ÷ì(à " åà íéîéä õ÷ì ì
ïéîéä õ÷ìäà "ïéîéä õ÷ì ì  

  ãð/á  
  :éúééà íéîéä õ÷î ïé÷å  .הימים מקץ הביא וקין

 שנאמר כמו ,"האדמה מפרי קין ויבא"
 מפרי" ,אלעזר רבי אמר ".העץ ומפרי"

 כי רע לרשע אוי" שנאמר כמו ,"האדמה
 ,"יאכלו מעלליהם פרי כי"(" ' וגוידיו גמול

 äîãàä éøôî ïé÷ àáéå)â ã úéùàøá ( äîë
 éøôî øæòìà éáø øîà õòä éøôîå øîà úàã

 øîà úàã äîë äîãàä)àé â äéòùé ( òùøì éåà

                                                           

 ).ו"לש(ב "ג עו ע"ח א
עוד ' ועי). ב"ב קמח ע"ה ח"דע(ששורש קין הוא בזוהמא העיקרי דנחש , ב"א וע"ר קמג ע"עוד אד' עי ב

 ).ד"ב קמו ע"ה ח"דע(א "ב ואחרי מות עט ע"ב ורג ע"ויקהל קצה ע
 ).א"ד(ב ”ריש מקץ ודף רי ע ג
  ).א"ד(ב ”א ריב ע”קנב קצג עא ”נח סג ע ד
ס דאור חוזר "עיקר פעולת י). א"נ(ב "י. שהמלכות נקראת קץ ימין והקליפה נקראת קץ הימים' פי ה

, שהוא קץ כל בשר" קץ הימים"' א: בחינות' ישנם ב". קץ הימין"לעת , דמלמטה למעלה הוא רק לעתיד
הוא כאשר יגיע זמן " קץ הימין"הוא ' והב, )א" עעוד בא לד' ועי(והוא נעשה על ידי היצר הרע ומלאך המות 

וגם , ב"א ופקודי רכ ע"תרומה קלג ע' ועי". והון בחסד כסאך"שעליה נאמר , שליטת המלכות דאצילות
  ).ד"ב מב ע"ביאורים ח" (ימין"החסד וגם המלכות מכונים 
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 המות מלאך זה "יאכלו מעלליהם פרי"
 .המות מלאך זה "ידיו גמול(" ).יאכלו

 בהם וידבק עליהם )שנמשך "לו יעשה"
 קין זה ועל ,אותם ולטמא אותם גולהר

 הוא גם הביא והבל. "מצדו הקריב
 מצד שבא העליון הצד לרבות "רותומבכ
 אל 'ה וישע" ולכן ,)קדוש מצד( שהוהקד
 לא מנחתו ואל קין ואל מנחתו ואל הבל
 הקדוש )אותוא " נאותם( קבל לא ,"שעה
 ויפלו מאד לקין ויחר" ולכן .הוא ברוך
 פנים אותם פניו התקבלו לא שהרי ,"פניו
 ויהי" כתוב ולכן .הבל את וקבל ,צדו של

 כמו ,האשה זו "בשדה" ,"בשדה בהיותם
 על קנא וקין ".מצאה בשדה כי" שנאמר
 שכתוב ,הבל עם שנולדה היתרה הנקבה

  .והרי נתבאר, "ללדת סףוות"

åâ åéãé ìåîâ éë òø ')]ð"à [ íäéììòî éøô éë
 úåîä êàìî àã åìëàé íäéììòî éøô åìëàé

åìëàé (]ð"åì äùòé úåîä êàìî àã åéãé ìåîâ à[ 
 ïåì àìè÷ì åäá ÷áãúéå åäééìò êùîúàã
 äéìéã àøèñî áéø÷à ïé÷ àã ìòå ïåì àáàñìå

äàâñàì úåøåëáî àåä íâ àéáä ìáäåàñ  àøè
 àéúàã äàìò)àúùåã÷ øèñî( ] àøèñî

àùéã÷[åäé òùéå êë éðéâáå " ìàå ìáä ìà ä
 ìàå ïé÷ ìàå åúçðîéá÷ àì äòù àì åúçðî ì

)ïåì] (äéì[á÷ " åìôéå ãàî ïé÷ì øçéå àã ìòå ä
 ïéôðà ïåðéà éåôðà åìéá÷úà àì àäã åéðô
 áéúë êë éðéâáå ìáäì äéì ìéá÷å éåøèñã

)ç ã úéùàøá ( àã äãùá äãùá íúåéäá éäéå
 øîà úàã äîë àúúà)æë áë íéøáã ( äãùá éë

 íò úãéìéúàã äøéúé àá÷åð ìò éð÷ ïé÷å äàöî
 áéúëã ìáä)úéùàøáá ã  ( úãìì óñåúåå àä

øîúà:  
 .שנאמר כמו "שאת תיטיב אם הלוא"
 שאת ,אבא רבי שאמר כמו ,"שאת" אבל

 רבי אמר .למטה תרד ולא למעלה תעלה
 כך אבל ,הוא ונאה כעת נאמר זה דבר ,יוסי

 לך ויעזב ממך יעלה שאת ,שמעתי
 ,"לא ואם. " רוח הטומאהשל זו דבקותתה
 זה ,"תחלפ" זה מה ".בץור חטאת לפתח"

 כמו ,הכל של הפתח שהוא העליון הדין
 חטאת" ".צדק שערי לי פתחו" שנאמר

 ,עליך ונמשך בו שנדבקה הצד אותו ,"בץור
  .כתרגומו ,ממך פרעילה אותך רוישמ

 úàù áéèéú íà àìä)æ ã úéùàøá ( äîë
 úàù àáà éáø øîàãë úàù ìáà øîúàã
 éñåé éáø øîà àúúì úåçéú àìå àìéòì ÷ìúñú

ìî éàä éëä ìáà àåä úåàéå øîúà àúùä ä
 àúå÷áãúà êì ÷åáùéå êðéî ÷ìñé úàù àðòîù
 õáåø úàèç çúôì àì éàå àáàñî çåøã àã
 àìëã àçúô åäéàã äàìò àðéã àã çúôì éàî

 øîà úàã äîë)èé çé÷ íéìäú ( éøòù éì åçúô
 äéá ú÷áãúàã àøèñ àåää õáåø úàèç ÷ãö
 êðî àòøôúàì êì øéèð àäé êìò úëùîúàå

ëîåâøúà:  
 שקין בשעה , בא וראה,יצחק רבי אמר

א " ניוציא( איך ידע לא ,הבל את הרג
 אותו נושך והיה ,ממנו נשמתו )יוצאת

 .החברים בארוה והרי ,כנחש ניויבש
 ,הוא ברוך הקדוש קללו השעה באותה

 היה ולא ,העולם י לכל עברהולך והיה
 ראשו על שטפח עד ,אותו שמקבל מקום

 במדור אותו קבלה והארץ ,רבונו לפני ושב
 אותו קבלה הארץ ,אמר יוסי רבי. למטה
 רבי ".אות לקין 'ה וישם" שכתוב ,בה ללכת
 אותו קבלה למטה אלא ,כך לא ,אמר יצחק
 הן" שכתוב ,שתחתיה אחד במדור הארץ

 ïé÷ ìéè÷ã àúòùá éæç àú ÷çöé éáø øîà
 êéä òãé äåä àì ìáäì)÷éôð] (÷éôé[ äéúîùð 

 äéðî]àéåçë äéðéùá äéì êéùð äåäå[ àäå 
äåî÷åàá÷ äéì èééì àúòù äéá àéøáç " äåäå ä

 äéì ìá÷îã øúà äåä àìå àîìò éøèñ ìëì ìéæà
äéùéø ìò çôèàã ãòá úìéá÷å äéøàî éî÷ áúå 

àúúì àøåãîá àòøà äéìâ àòøà øîà éñåé éáø 
 áéúëã äá êäéîì äéì úìéá÷)åè ã úéùàøá (

åäé íùéå" éëä åàì øîà ÷çöé éáø úåà ïé÷ì ä

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(לרבות  א
 ).א"ד(עד שהכה על ראשו וחרט על מעשיו  ב
 ).א"ד(יש בארץ ולמעלה מזו במדור התחתון ש ג



 øäæúéùàøá 

265 

 מעל ,"האדמה פני מעל היום תיוא גרשת
 .רשוג לא למטה אבל ,רשוג האדמה פני

 ,בארקא ,האדמה אותו קבלה מקום ובאיזה
 יאבדו" כתוב  עליהםשם שדרים אלה וכל
 םֹש םוׁש ".האלה השמים ומתחת הארץ מן

 נוד בארץ וישב" שכתוב והיינו ,מדורו את
  ".עדן קדמת

 áéúëã äúåçúã àãç)ãé ã íù ( éúåà úùøâ ïä
 ùøåâ äîãàä éðô ìòî äîãàä éðô ìòî íåéä
 äéì úìéá÷ øúà ïàáå ùøåâ àì àúúì ìáà

÷øàá àòøà" ïåäéìò ïîú éøééãã ïåðéà ìëå à
áéúëà) àé é äéîøé ( úåçúîå àòøàî åãáàé

 áéúëã åðééäå äéøåãî éåù ïîúå äìà àéîù
)æè ã úéùàøá (åïãò úîã÷ ãåð õøàá áùé  

 קין שהרג שעה מאותה יצחק רבי ואמר
 שתי ,מאשתו אדם )נפרד( שנפרד ,הבל את

 ,עמו ותמזדווגו באות היו נקבות רוחות
 .בעולם שמשוטטים ושדים רוחות והוליד

 ,אדם חולםכש שהרי ,לך יקשה לא וזה
 עמו וצוחקות נקבות רוחות באות

 ואלה ,כך אחר ומולידות ממנו ומתחממות
 אלא מתהפכים ולא ,אדם בני נגעי נקראים

 שערות להם ואין ,אדם בני יותולדמ
 והוכחתיו" בשלמה כתוב זה ועל ,בראש
אפילו ו ".אדם בני ובנגעי אנשים בשבט

 לנשות באים זכרים רוחות וז דוגמאכ
 ומולידות מהם מתעברות והן ,העולם
 אחר. אדם בני נגעי נקראים וכולם ,רוחות
  אדם התלבש שנים םושלושי מאה

 àéääî ÷çöé éáø øîàå àúòù] ïé÷ ìéè÷ã
ìáäì[ùøôúàã  äéúúàî íãà ] ïé÷ú>ïéøú< 

ãéìåàå äéîò ïâååãæîå ïééúà ååä ïéá÷åð ïéçåø [
ãéìåà éù÷ú àìå àîìòá ïèàùã ïéãùå ïéçåø 

 ïééúà äéîìçá åäéà ãë ùð øá àäã éàä êì
 äéðî ïîîçúîå äéîò ïëééçå ïéá÷åð ïéçåø

ãéìåàå àìå íãà éðá éòâð ïåø÷à ïéìàå øúáì ïé
 ïéøòù ïåì úéìå àùð éðá éð÷åéãì àìà ïëôäúî

áéúë àã ìòå àùéøáá äîìùá )ãé æ á ìàåîù (
 åìéôàå íãà éðá éòâðáå íéùðà èáùá åéúçëåäå
 àîìò éùðì ïééúà ïéøåëã ïéçåø àðååâ éàäë
 éðá éòâð ïåäìëå ïéçåø ïãéìåàå åäééðî ïøáòúîå

 ïåø÷à íãà ùáìúà ïéðù ïéúìúå äàî øúá
íãà:  

  àúôñåú:  
 מחל ,"מנשוא עוני גדול" קין שאמר כיון

 משום ,ו מעונשחצי הוא ברוך הקדוש לו
 תהיה ונד נע" לו ואמר בהתחלה עליו שגזר
 זהו .בלבדו בנוד נשארעכשיו ו ,"בארץ

 כלומר ,"' וגו'ה מלפני קין ויצא" שכתוב
 נד להיות בשביל היה 'ה מלפני שכשיצא

 קין כשיצא ,אמרו ועוד. נע ולא בארץ
 על נעשה מה ,בני ,אדם לו אמר ,'ה מלפני

 התבשרתי כבר ,אבא ,קין לו אמר .דינך
 .בלבדו בנוד הוא ברוך הקדוש לי שמחל

שבתי  משום ש, אמר לו. היאך הוא,ר לואמ
 וכי ,אדם אמר .לפניו והודיתי ]בתשובה[
 לא ואני התשובה כח זקווח דלוג זהכ

 ,לו ולהודות לרבונו לשבח התחיל .תיידע
 טוב השבת ליום שיר מזמור" ואמר פתח

 ולשוב לשבח טוב כלומר ,"'לה להודות
  .וך הואבר הקדוש לפני ולהתודות

 àùðî éðåò ìåãâ ïé÷ øîàã ïåéë) ã úéùàøá
âé (á÷ äéì ìçî" øæâã ïéâá äéùðåòî åâìô ä

 õøàá äéäú ãðå òð äéì øîàå àúéîã÷á äéìò
 àúùäåää éåãåçìá ãåðá øàúùà" ã) úéùàøá

æè ã (åäé éðôìî ïé÷ àöéå"åâå ä '] ãëã øîåìë
÷ôð) [÷ôðã(åäé íã÷ ïî " ãð éåäîì ïéâá äåä ä

 íã÷ ïî ïé÷ ÷éôð ãë åøîà ãåòå òð àìå àòøàá
ä' øîà êðéã ìò ãéáòúà äî éøá íãà åì øîà 

á÷ éì ìçîã úéøùáúà øáë àáà ïé÷ åì" ä
 åì øîà éåãåçìá ãåðá ïéâá åì øîà àåä êàéä

 éëå íãà øîà äéî÷ úéãåàå úéáúãë áø àåä ïéã
éãé àì àðàå äáåùúã àìéç óé÷úåò àøù ú

 øîàå çúô äéì äàãåàìå äéøîì àçáùì
)à áö íéìäú ( áåè úáùä íåéì øéù øåîæî

åäéì úåãåäì" àáúàìå àçáùì áåè øîåìë ä
á÷ äéî÷ äàãåàìå"ò ä"ë  

  äð/à  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א ”לעיל ט ע א
 ).א"ד(ב ”לעיל יט ע ב
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 בן והוליד ,באשתו והתחבר בקנאה
 האותיות סוף של סוד ,ת"ש שמו וקרא

 של סוד ,אמר יהודה רבי .חקוקים בקשרים
 )הארץ של( בגוף שמתלבשת בדתושא רוח
 אלהים לי שת כי" שכתוב זהו ,בעולם אחר
 ,יהודה רבי ואמר". הבל תחת אחר זרע

 משמע ,"כצלמו בדמותו ויולד" כתוב
 ,כצלמו בדמותו( היו לא אחרים שבנים

 בדמותו" וזה .בדמותו )הוא זה ודבר
 בדרך הנפש קוןיובת הגוף קוןיבת "כצלמו

 רבי ואמר .שנאמר כמו הוא זה ודבר( .ישר
 רבי שאמר כמו )ייסא רבי שםב אבא

 אחרים בנים ,הזקן ייבא רבי שםב שמעון
 שרוכב ואותו ,הנחש זוהמת בהתדבקות

 היה לא ולכן ,היו ל"סמא שהוא ,עליו
 שהבל אמרת הרי ,תאמר ואם .אדם בדמות

 לא שניהם אבל ,הוא כך ,אחר מצד היה
 ,יוסי רבי )לו( אמר. שלמטה בדמות היו

 אשתו חוה את ידע והאדם" כתוב והרי
 ,הוא כך לה אמר( ולא ,"קין את ותלד ותהר
 כתוב )שלא ,בדמותו היו לא שניהם אבל

 כתוב לא בהבלאפילו ו ,קין את ויולד
 את ואחי את ללדת סףוות" אלא ,ויולד
 ,כתוב מה בזה אבל .הדבר סוד וזהו ,"הבל

 ,אמר שמעון רבי". כצלמו בדמותו ויולד"
 ,מאשתו אדם נפרד שנים ושלושים מאה
 היה השנים ושלושים מאה אותם וכל

 כח אותו בגלל ,בעולם ושדים רוחות מוליד
 ממנו סלישח כיון .בו שאוב שהיה אזוהמה

 את )שעבר( וקנא שב ,אזוהמה אותה
 בדמותו ויולד" כתוב אז ,בן הולידו אשתו
  ".כצלמו

äéúúàá øáçúàå àéåðé÷áà àø÷å øá ãéìåàå 
ù äéîù"ïôéìâ éøèé÷á ïååúàã àôåñã àæø úá 

 ãéáàúàã àçåøã àæø øîà äãåäé éáø
 àôåâá ùáìúàã)àòøàã (ää àîìòá àøçà" ã

)äë ã úéùàøá (éäìà éì úù éë" øçà òøæ í
àå ìáä úçú" áéúë äãåäé ø)â ä íù ( ãìåéå

åúåîãáâ ååä àì ïéðøçà ïéðáã òîùî åîìöë 
)àåä àã äìîå åîìöë åúåîãá (] äéìéã àð÷åéãá

 àðå÷éúáå àôåâã àðå÷éúá åîìöë åúåîãá àãå
øùéî çøàá àùôðã[ >ð" äîë àåä àã äìîå à

àñéé éáøã äéîùî àáà éáø øîàå øîúàã< 
 áøã äéîùî ïåòîù éáø øîàã äîë>àáéé <

)àñéé(à ïéðá àáñ àîäåæã àúå÷áãúàá ïéðøçã 
 äéá áéëøã àåääå ùçðã]ìàîñ åäéàã[ ååä 

 àä àîéú éàå íãàã àð÷åéãá ååä àì êë éðéâáå
 ìáà àåä éëä äåä àøçà àøèñî ìáäã úøîà

äééåøú øîà àúúìã àð÷åéãá ååä àì å]äéì[ éáø 
 áéúë àäå éñåé)à ã íù ( äåç úà òãé íãàäå

 ïé÷ úà ãìúå øäúå åúùà)àìå( ]à"ì àåä éëä 
àìã äéð÷åéãá ååä àì åäééååøú ìáà[ áéúë 

 àìà ãìåéå áéúë àì ìáäá åìéôàå ïé÷ úà ãìåéå
ìáä úà åéçà úà úãìì óñåúåä àæø àåä àãå 
 áéúë äî éàäá ìáà äìîã)â ä íù ( ãìåéå

 äàî øîà ïåòîù éáø åîìöë åúåîãá]ïéúìúå [
)øùòå(äéúúàî íãà ùøôúà ïéðù å ïåðéà ìëå 

 äàî]úìúåïé) [øùòå(ïéðù æ ïéçåø ãéìåà äåä 
 äåäã àîäåæã àìéç àåää ïéâá àîìòá ïéãùå
 áú àîäåæ àåää äéðî ìéñçã ïåéë äéá áéàù

 éð÷å>ãéãòà<äéúúðàì ç áéúë ïéãë øá ãéìåàå 
åîìöë åúåîãá ãìåéå:  

 שמאל לצד שהולך אדם כל ,בא וראה
 כל עצמו על מושך ,דרכיו את ומטמא

 àìàîù øèñì ìéæàã ùð øá ìë éæç àú

                                                           

  ).א"ד(בקנאה ואזדווג באשתו בחוה  א
  ).א"ד(ת הם סוף האותיות "אזי אותיות ש' ד כו"ב ג"בקשרי אותיות החקוקים בסוד א ב
 ).הערת הזוהר(ט ' בסי' עי ג
  ).ו"לש(א "ר קמג ע"ב וכן הוא באד"ג עו ע"ח ד
נתפתתה חוה מהנחש ואכלה מעץ הדעת נתפתתה עוד כי בא עליה ונולדו על ידי זה קין והבל לאחר ש ה

  ).ד"ב קמו ע"ה ח"דע(
הגם שבכל אדם הוה ענין כזה פגם גדול ). ד"ב ס ע"ה ח"דע) (ב"ב דף עד ע"ב" (סירס את הזכר"בבחינת  ו
שת הולידו את כ " לחוץ ואחז נדחה מהם הרע" עישכן , אבל לאדם וחוה היה זה לתיקון ולזכות,ל"רח

  ).ב"ב קמז ע"ה ח"דע (בדמותו כצלמוכבר שהיה 
 ).ו"לש(ב "זוהר הרקיע לג ריש ע' ז דחזא לאונסיה ועי"ז היה בש"ב כי כ"עירובין יח ע' עי ז
 ).א"ד(חזר וקנא לאשתו  ח
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 ,בו נדבקתטומאה רוח ו ,מאהוהט רוחות
 אותו של )שלו( והתדבקות .ממנו זזה ולא
 ולכן ,באחר ולא הזה באיש יהיה טמא רוח

 שנדבקים באלה אלא אינה התדבקותם
 בדרך שהולכים הצדיקים אשרי .בהם

 צדיקים ובניהם ,אמת צדיקי והם ,ישרה
 ישכנו ישרים כי" כתוב ועליהם ,בעולם

 תואחו" שכתוב מה ,חייא רבי אמר". ארץ
 שהכתוב כאן קרה מה ,"נעמה קין תובל
 בני שטעו משום אלא .נעמה ששמה אמר
 רבי .ושדים רוחותאפילו ו ,אחריה אדם
 ועזאל עזא האלהים בני אותם ,אמר יצחק
 של אמם ,אמר שמעון רבי. אחריה טעו

 והיא ,קין ו שלמצד שיצאה היתה השדים
 באסכרה )לילית עם( הלילה על התמנתה

 אמר והרי ,אבא רבי לו ראמ .תינוקות של
 אמר .אדם בבני לצחק התמנתה שהיא מר
 ומצחקת באה היא שהרי ,ודאי הוא כך ,לו

 רוחות מולידה ולפעמים ,אדם בבני בהם
 לצחק עומדת היא עכשיו ועד ,מהם בעולם

 הם והרי ,אבא רבי לו אמר. אדם בבני
 עד עומדת היא מהל ,אדם כבני מתים
 ונעמה לילית אבל ,זה כך ,לו אמר .עכשיו
 ,שלהם מהצד ושיצא מחלת בת ואגרת
 הוא ברוך הקדוש שיבער עד ימותיקכולן 

 רוח ואת" שכתוב ,העולם מןרוח הטומאה 
  ".הארץ מן אעבירהטומאה 

 äéîøâ ìò êéùî éáàñî éçåø ìë éåçøà áéàñå
 äéðî éãòà àìå äéá ÷áãúà áàñî çåøå

 àúå÷áãúàå)äéìéã (áàñî àçåø àåääãà ]éåä[ 
 àúå÷áãúà êë éðéâáå àøçàá àìå ùð øá éàäá
 åäá ïé÷áãúîã ïåðéàá àìà åäéà åàì ïåäìã
 ïåðéàå øùéî çøàá éìæàã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ

 ïéàëæ ïåäéðáå èåù÷ éàëæ] áéúë åäééìòå àîìòá
)á éìùîàë  (õøà åðëùé íéøùé éë) [àîìòì( 

úëã éàî àééç éáø øîà áé)áë ã úéùàøá (
 øîà÷ã àëä àéøéà éàî äîòð ïé÷ ìáåú úåçàå

ïéâá àìà äîòð äîùã àø÷à àùð éðá ïééòèã 
 øîà ÷çöé éáø ïéãùå ïéçåø åìéôàå äøúáà

éäìàä éðá ïåðéà" éáø äøúá åòè ìàæòå àæò í
 úåä íéãù ìù ïîà øîà ïåòîùã ïé÷ã àøèñî

 àéìéì ìò úðîúà àéäå ú÷ôð)úéìéì íò (
 äøëñàá øîà àäå àáà éáø äéì øîà ééáøã

 úðîúà àéäã øî)àëééçì] (àáééçì[ àùð éðáá 
à"ëééçå úééúà éäéà àäã éàãå àåä éëä ìà ú

 àîìòá ïéçåø úãéìåàã ïéðîæìå àùð éðáá åäá
åäééðîá éðáá åäá àëééçì úîéé÷ éäéà ïòë ãòå 

à àùð"ïéúî ïåðéà àäå àáà éáø ìâ àùð éðáë 
 úîéé÷ éäéà àîòè éàîà àúùä ãò" àåä éëä ì

äîòðå úéìéì ìáàã÷ôðã úìçî úá úøâàå ï 
á÷ øòáéã ãò úåîéé÷ åäìë ïåäìã àøèñî" ä

 áéúëã àîìòî àáàñî çåø)á âé äéøëæ ( úàå
õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø:  

 בני לאותם להם אוי ,שמעון רבי אמר
 ולא משגיחים ולא יודעים שלא אדם

 םיודעי שלא ,אטומים וכולם מסתכלים
 שלא נותומש מבריות העולם מלא כמה

 )נתן( שאלמלא ,סתומים ומדברים נראות
 אדם בני יתמהו ,לראות לעין רשות נתנה

 ,בא וראה. בעולםהתקיים ל יכולים איך
 באים ומצדה ,היתה השדים םֵא ,הזו נעמה

 אדם בנימ שמתחממים שדים אותם כל
 ,בהם וצוחקת ,תאוה רוח מהם ולוקחים

 àìã ïåðéà àùð éðáì ïåì éåå ïåòîù éáø øîà
 ïéîéèà åäìëå ïéìëúñî àìå ïéçéâùî àìå ïéòãé
 ïééðùî ïééøáî àîìò àééìî äîë ïéòãé àìã

 àìîìàã ïéîéúñ ïéìîîå ïåæçúà àìã)áéäé (
]àéúäáé[ àùð éðá ïåäîúé éæçîì àðéòì åùø 

 äîòð éàä éæç àú àîìòá àîéé÷úàì ïéìëé êéä
 ïéãù ïåðéà ìë ïééúà äøèñîå úåä ïéãùã àîéà
 àúáåàéú çåø éìèðå àùð éðáî ïîîçúîã
 ïéâáå ïééø÷ éìòá ïåì éãáòã ïåäá úëééçå åäééðî

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ב ודף כה ”לעיל ט ע א
 ).א"ד(ב ”ב ותזריע מח ע”אחרי מות עו ע ב
  ). הזוהרהערת(א ”קל ע ג
כ מחלה היתה אשת "ל שבא על מחלת ואח"י טאייטצק ביאר ענין זו שהיתה בת רוח אגרת וא"מהר ד

' עי). א"נ) (ן"מאי(א פסחים דף קיא "א בח"א ונעלם זה ממהרש"מאיר תהלות מזמור צ' עשו עיין באורך בס
נשיו '  או עוג עם ב,לוטעם  ותןווגדזהי " נמשכו עה כי ממנ,בנות לוטבעניין ' בל "ח שער מט פרק ט ז"ע

 . אמן של השדים, ואגרת, והם נעמה,ל"ושפחותיו כנ
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 קרי שבעל ובגלל .קרי ליבע אותם שעושים
 ץולרח צריך , רוח הטומאהשל מצד בא

  .החברים בארוה והרי .ממנו להטהר עצמו

 éòá àáàñî çåøã àøèñî éúà éø÷ ìòáã
äàëãúàì äéîøâ äàçñàì äåî÷åà àäå äéðî 

àéøáç:  
 אמר .ו לדמות"אדם תולדת ספר זה"
 לאדם הוא ברוך הקדוש הראה ,יצחק רבי
 ,לעולם שיבאו דורות אותם כל של יותודמ
 שעתידים העולם ומלכי העולם חכמי וכל

 דוד את לראות הגיע .ישראל עללעמוד 
 )אמר( ,לו אמר ,ומת שנולד ישראל מלך

 שבעים לו הֶוְלַא )אוסיף( שלי מהשנים
 והעלה ,שנים שבעים מאדם וגרעו ,שנים
 זה ועל. לדוד הוא ברוך הקדוש אותם

  שמחתני כי" ,ואמר דוד בחיש

 íãà úåãìåú øôñ äæ)à ä úéùàøá( 
>éð÷åéãì<à "á÷ éîçà ÷çöé ø"éð÷åéã íãàì äà 

 àîìò éîéëç ìëå àîìòì ïåúééã ïéøã ïåðéà ìëã
ã åäééìò àîéé÷ì ïéðéîæã àîìò éëìîåìàøùéá 

 ãéìééúàã ìàøùéã àëìî ãåã éîçîì àèî
à úéîå" ì)åëå 'øîà(> åëå øîà<'âéìéã ïéðùî ]ä[ 

)óéñåà (]óéæåà[ äéì ]ò 'ïéðù[ò íãàî åòøâå  '
á÷ ïåì ÷éìñå ïéðù" ãåã çáù àã ìòå ãåãì ä

 øîàå)ä áö íéìäú (éðúçîù éë  

  äð/á  
 לי גרם מי ".ארנן ידיך במעשי בפעלך 'ה

 אדם זהו ,"פעלך" ,)הזה( בעולם שמחה
 ,הוא ברוך הקדוש של פעלו שהוא הראשון

 של ידיו מעשה .ודם בשר של פעלו ולא
 זה ועל .אדם מבני ולא ,הוא ברוך הקדוש

 מאלף מאדם שנים שבעים אותם גרעו
 לו והראה ,בהםהתקיים ל לו שהיו שנים

 עד ודור דור חכמי כל הוא ברוך הקדוש
 תורה וראה ,עקיבא רבי של לדורו שהגיע

 פתח ,והתעצב מיתתו ראה ,ושמח שלו
 עצמו מה אל רעיך יקרו מה ולי" ,ואמר

  ".ראשיהם

åäé" éì íøâ ïàî ïðøà êéãé éùòîá êìòôá ä
 äåãç)éàäá (]á[ íãà àåä àã êìòô àîìò

]äàîã÷[á÷ã åìòô åäéàã " øùáã åìòô àìå ä
á÷ã åéãé äùòî íãå" àã ìòå àùð éðáî àìå ä

éòáù ïåðéà éòøâ äåäã ïéðù óìàî íãàî ïéðù ï
]äéì[á÷ äéì éîçàå åäá àîéé÷úàì " ìë ä

 àáé÷ò éáøã äéøãì àèîã ãò àøãå àøã éîéëç
 àúééøåà éîçå]äéãéã[ áéöòå äéúúéî àîç éãçå 

 øîàå çúô)æé èì÷ íéìäú ( êéòø åø÷é äî éìå
íäéùàø åîöò äî ìà:  

 ,בארנו והרי ,ודאי ספר ,"ספר זה"
 הקדוש לו הוריד ,ןעד בגן אדם כשהיה

 רזיאל המלאך ידי על ספר הוא ברוך
 העליונים הסודות על נהוהממ הקדוש

 עליונות חקיקות חקוקים ובו ,הקדושים
 חכמה מיני ושנים ושבעים ,קדושה וחכמה

 ושבעים מאות לשש ממנו מתפרשים היו
 הספר באמצע. עליונים סודות של חקיקות
 מאות וחמש אלף לדעת החכמה חקיקת

 ,קדושים לעליונים נמסרו שלא חותמפת
 לו( שהגיע עד ,בספר יםומסתוכולם 

 øôñ äæ)à ä úéùàøá( àäå éàãå øôñã 
 äéì úéçð ïãòã àúðâá íãà äåä ãëã àðîé÷åà

á÷" àùéã÷ àëàìî ìàéæøã àãé ìò àøôñ ä
ïéùéã÷ ïéàìò éæø ìò àðîîä éôåìâ ïéôéìâ äéáå 

å ïéòáùå àùéã÷ äîëçå ïéàìò éðéæ ïéøú
àúîëçãå ïéòáùå äàî úéùì äéðî ïùøôúî ååä 

 àôéìâ àøôñã àúéòöîàá éàìò éæøã ïéôéìâ
 àìã ïçúôî äàî ùîçå óìà òãðîì àúîëçã
 äéá åîéúñà åäìëå éùéã÷ éàìòì ïøñîúà

                                                           

 ).ו"לש(ב "לקמן צ סע' עי א
י דאינון עיקרא דאדם ואתיא כי הא דאיתא בספר הפליאה שאדם מתגלגל ממלך למלך "נמצא בזוהר כ ב

  ).א"ד(עד מלך המשיח 
  ).הערת הזוהר(א ”א קסח ע”קמ ע ג
 ).הזוהרהערת (ב ”לעיל לז ע ד
אמנם יש נשמות וכן מלאכים . ושניהם מהזיווג העליון, מלאכים אלו הם טפלים לנשמות בני אדם ה

  ).ב"ב ע ע"ביאורים ח(הבאים מהזיווג התחתון 
 ).א"ד(ב אותיות "מיני חכמות מסוד שם בן ע ו



 øäæúéùàøá 

269 

 היו )ממנו( ,אדם אצל )שהגיע כיון ,לאדם
 ,עוולשמ לדעת עליונים מלאכים מתכנסים

 על אלהים השמים על רומה" אומרים והיו
 אליו נרמז שעה באותה". כבודך הארץ כל

 ,אדם ,לו ואמר ,הקדוש המלאך ל"להדרניא
 נתנה שלא ,רבונך כבוד את זוגנת ,אדם

 פרט ,רבונך בכבוד לדעת לעליונים רשות
 עד עמו וגנוז שמור ההוא הספר והיה .לך

 היה להיתח שהרי ב.עדן מגן אדם שיצא
 ,רבונו בגנזי יום כל ומשתמש בו ןימעי

 ידעו שלא מה עליונים סודות לו והתגלו
 על ועבר שחטא כיון .עליונים שמשים

 והיה ,הספר אותו וממנ פרח ,רבונו מצות
 במי ונכנס ,ובוכה ראשו על טופח אדם
 גופו את עושים והמים ,צוארו עד גיחון

 שעה באותה. זיוו והשתנה ,נקבים נקבים
 לו והשיב לרפאל הוא ברוך הקדוש רמז

 והניחו עוסק אדם היה ובו ,הספר אותו
 עד ,צאצאים אותם לכל וכן ,בנו לשת

 תכללהס יודע היה ובו ,לאברהם שהגיע
 לו נתן לחנוך וכן .נאמר והרי ,רבונו בכבוד
  .העליון בכבוד ממנו והסתכל הספר

àèîã[íãàã éáâì à >äéðî< )å( éùðëúî ååä
 ååäå òîùîìå òãðîì éàìò éëàìîéøîàá 

)íéìäúå æð  (éäìà íéîùä ìò äîåø" ìë ìò í
 äéáâì æéîøúà àúòù äá êãåáë õøàä
 íãà íãà äéì øîàå àùéã÷ àëàìî ìàéðøãä
 àúåùø áéäééúà àìã êøàîã àø÷é æéðâ éåä
 äåäå úðà øá êøîã àø÷éá òãðîì éàìòì

]äéîò[ íãà ÷ôðã ãò àøôñ àåää æéðâå øéîè 
 ïãòã àúðâî] äåä àúéîã÷á àäãäéá ïééòî[â 

 àîåé ìë ùîúùîå)àæðéâá] (àéæðâá[ äéøîã 
 éùîù åòãé àìã äî ïéàìò ïéæø äéì ïééìâúàå
 çøô äéøàîã àãå÷ô ìò øáòå àèçã ïåéë ïéàìò
 éëáå éåùéø ìò çôè íãà äåäå äéðî àøôñ àåää

äéìã÷ ãò ïåçéâ éîá ìàòåã äéôåâ ïéãáò àéîå 
æîø àéää àúòùá äéåéæ éðúùàå ïéãìç ïéãìç 

á÷" ä>ì< äéáå àøôñ àåää äéì áéúàå ìàôø
 ìëì ïëå äéøá úùì äéì çðàå íãà ìãúùî äåä
 òãé äåä äéáå íäøáàì àèîã ãò úåãìåú ïåðéà
 ïëå øîúà àäå äéøàîã àø÷éá àìëúñàì

êåðçìä äéðî ìëúñàå àøôñ äéì áäééúà 
äàìò àø÷éáå:  

 ,אמר שמעון רבי ".בראם ונקבה זכר"
 הפסוקים בשני התגלו עליונים סודות
 הכבוד לדעת "בראם ונקבה זכר" .הללו

 נברא זה סוד שמתוך ,האמונה סוד ,העליון
 וארץ שמים נבראש בסוד , בא וראה.אדם
 תולדות אלה" כתוב בהם ,אדם נברא

 כתוב באדםו ,)בהבראם( "והארץ השמים
 כתוב בהם ".אדם תולדת ספר זה"
 ,"הבראם ביום" כתוב ובאדם ,"בהבראם"

 שלא דמות כל מכאן .בראם בהונק זכר
 עליונה דמות אינה ,ונקבה זכר בה נמצא
 ,בא וראה. בארנו המשנה ובסוד .כראוי

 ,כאחד ונקבה זכר נמצאים שלא מקום בכל
 באותו מדורו את םֹש הוא ברוך הקדושאין 

 íàøá äá÷ðå øëæ)á ä úéùàøá ( ïåòîù éáø
 øëæ éàø÷ éøú éðäá ïééìâúà ïéàìò ïéæø øîà
 àæø äàìò àø÷é òãðîì íàøá äá÷ðå
 éæç àú íãà éøáúà àðã àæø åâîã àúåðîéäîã

éøáúàã àæøá]àå[ åäá íãà éøáúà õøàå íéîù 
 áéúë)ã á íù ( õøàäå íéîùä úåãìåú äìà

)íàøáäá ( áéúë íãàá)à ä íù ( øôñ äæ
 áéúë íãàá íàøáäá áéúë åäá íãà úåãìåú

)á ä íù ( àëäî íàøá äá÷ðå øëæ íàøáä íåéá
 åàì àá÷åðå øëã äéá çëúùà àìã àð÷åéã ìë
 ïéúéðúîã àæøáå éæç à÷ãë äàìò àð÷åéã åäéà
 øëã åçëúùà àìã øúà ìëá éæç àú àðîé÷åà

                                                                                                                                                                                     

סוד תח לט שהם א פ"ש נתיב פרצוף ז"פת' ועי, יהל אור' ועי). א"נ(ר "עד שהגיע הספר לידי אדה' פי א
 .ך"כלל האותיות עם מנצפ

 ).א"נ(משמע שהיה לומר בו בקול  ב
ל דקאי אחר שהחזיר לו "ע כדמסיק וצ"ע דהא לא הוה בידיה רק כמה שעות דבו ביום גורש מג"צ ג

 ).א"נ(מ "א. ל כל אותו היום שבו נברא"נ הא דאמר כל יומא ר"א. רפאל
  ).א"ד(עד ערפו וצוארו  ד
לעיל לז ' עי). א"נ(ו "קפ' ר וכן משמע לקמן סוף ע"ולא אותו ספר של אדה' כ ספר א"תן גלחנוך ני' פי ה

 ).ו"לש(ב "ע
  ).הערת הזוהר(בסוף הספר ' מה שחסר כאן עי ו
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 במקום רק נמצאות לא והברכות ,המקום
 תםוא ויברך" שכתוב ,ונקבה זכר שנמצאים

 ולא ,"הבראם ביום דםא שמם את ויקרא
 ,אדם שמו את ויקרא אותו ויברך כתוב

 ונקבה זכר אלא נקרא לא אדםאפילו ש
  .כאחד

á÷ àãçë àá÷åðå" àåääá äéøåãî éåù àì ä
 øúàá àìà åçëúùà àì ïàëøáå øúà

 áéúëã àá÷åðå øëã çëúùàã)çë à íù ( êøáéå
 àìå íàøáä íåéá íãà íîù úà àø÷éå íúåà

 íãà åîù úà àø÷éå åúåà êøáéå áéúë]åìéôàã [
)åìéôàå(åðå øëã àìà éø÷à àì íãà  àá÷

àãçëà:  
 בית שנחרב מיום ,אמר יהודה רבי

 והם ,בעולם ברכות נמצאות לא המקדש
 ".אבד הצדיק" שכתוב ,יום בכל אובדות

 ,בו שורות שהיו הברכות אבד ,אבד מה
 וכתוב ,"צדיק לראש ברכות" שכתוב כמו

 ויברך" כתוב וז דוגמאכ ".האמונה אבדה"
 ".אלהים תםוא ויברך" וכתוב ,"תםוא

 וכל ,העולם דורות כל יחסויהת ת"מש
 רבי אמר .בעולם שהיו אמת צדיקי אותם

 שהיו הללו האחרונות האותיות ,יוסי
 אדם שעבר אחר נמצאו )להמצא( בתורה

 ,ק"תשר בסדר( . כולםהתורה אותיות על
  כדמותו שהוא הבן לאותו קרא ולכן

 àùã÷î éá áøçúàã àîåéî øîà äãåäé éáø
áàúàå àîìòá åçëúùà àì ïàëøá ìëá åãé

 áéúëã àîåé)à æð äéòùé (ãáà ÷éãöäá éàî 
 áéúëã äîë äéá ïééøù ååäã ïàëøá ãáà ãáà

)å é éìùî ( áéúëå ÷éãö ùàøì úåëøá) æ äéîøé
çë ( áéúë àã àðååâë äðåîàä äãáà) úéùàøá

çë à (éäìà íúåà êøáéå áéúëå íúåà êøáéå" í
ùî"àîìò éøã ìë åñçééúà úâ é÷éãö ïåðéà ìëå 

ã èåù÷ ïååúà ïéìà éñåé éáø øîà àîìòá ååä
ïéàøúáã àúééøåàá ååäã )àçëúùàì (

]øúá åçëúùà[ àúééøåàã ïååúà ìò íãà øáòã 
 åäìë)øùú øãñá" àøá àåääì àø÷ êë ïéâáå ÷

 åäéàãëåúåîã  
  åð/à  
 ).האותיות קיום שהם ,ת"ש צלמוב

 אחז רבונו לפני )ובתשוקתו( ובתשובתו
 למפרע יותהאות חזרו ומאז ,אלה בשני
 שנולד בן לאותו קרא ולכן ,ק"תשר בסדר

 סיום שהם ,ת"ש צלמוכ בדמותו שהוא לו
 שעמדו עד האותיות נתקנו ולא .האותיות

 על האותיות חזרו ואז ,סיני הר על ישראל
 והתבסם ,וארץ שמים שנבראו כיום תקונם
 ,אמר אבא רבי .קיומו על ועמד העולם

 ורצ ,רבונו מצות על אדם שעבר ביום
 משום ,מהול .ממקומם להעקר וארץ שמים
 אם" שכתוב ,הברית על רק עמדו לא שהם

 וארץ שמים קותוח ולילה יומם בריתי לא
 שנאמר ,ברית עבר ואדם ,"שמתי לא

áù åîìö"ïååúàã àîåé÷ ïåðéàã ú (
 äéúáåéúáå>ð"äéúáåàéúáå à< äéøàî éî÷ì 

ïéøú ïéìàá ãéçàä ïååúà åøãäúà ïéãëîå 
 òøôîì]øùú øãñá"÷ êë ïéâáå àåääì àø÷ 

äéì ãéìéúàã àøá úåîãá ïåðéàã úù åîìöë å
ïååúàã àîåéñ[ åîéé÷ã ãò ïååúà åð÷úúà àìå 

 ìò ïååúà åøãäà ïéãëå éðéñã àøåè ìò ìàøùé
 õøàå íéîù åàéøáúàã àîåéë åäééðå÷ú
 àáà éáø äéîåé÷ ìò àîéé÷å àîìò íñáúàå
 ïééòá äéøàîã àãå÷ô ìò íãà øáòã àîåé øîà

 õøàå íéîù)àôâúàì (]àø÷òúàì[ åäééøúàî 

                                                                                                                                                                                     

  ).ב"ב כב ע"כללים ח(' א תלוי בנוק"כלומר שתיקונו של ז א
, אשר אין משפיע למטהוכ. שכל שפע של מעלה ניתן כדי שינתן למטה[' מ פרק ד"ח שער מול"ע' עי ב

ב ויקרא "א ובהעלותך קנ ע"א ונז ע"ב ויא ע"א ושמות ט ע"ולקמן סז ע] העליונים לא נותנים לו שפע כלל
הלבנה תהיה , לגמרי' כל זמן שלא נתקנת הנוק, כלומר). ג"ב סח ע"ביאורים ח(ב "א ואחרי מות עד ע"יז ע

כללים ( תלוי בתחתונים אפילו מאצילות לעקודים שתיקון העליונים, כלומר). ג"ב ו ע"ה ח"דע(במיעוטה 
 ).ד"ב קז ע"כללים ח(שכל אור עליון אינו יורד כי אם לפי הכח וההכשר של התחתון , )ג"ב עא ע"ח

כ "ולכן הוא ג, ונשאר כתערובת בהם, שהרי הוא נולד מאדם וחוה אחרי החטא, זה כולל את הרשעים ג
 ).ב"ב קמח ע"ה ח"דע(שורש הרשעים 

 ).א"נ(מ "א. ת הם אותיות אחרונות"ש' פי ד
 ).א"ד(ת כמבואר "בשתי אותיות ש ה
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 שגלוי ואלמלא ,"ברית עברו כאדם והמה"
 ישראל שעתידים הוא ברוך הקדוש לפני

 הברית את לקיים סיני הר עללעמוד 
 רבי ).הזה( העולם  התקייםלא ,הזאת
 ,חטאו על שמודה מי כל ,אמר חזקיה
 על לו ומוחל לו מניח הוא ברוך הקדוש
   .חטאו

îòè éàî àìà åîéé÷ àì ïåðéàã ïéâá à]úéøá ìò [
)úéøáá( áéúëã )äë âì äéîøé ( éúéøá àì íà

 íãàå éúîù àì õøàå íéîù úå÷ç äìéìå íîåé
 øîàðù úéøá øáò)æ å òùåä ( åøáò íãàë äîäå

á÷ éî÷ éìâã àìîìàå úéøá" ìàøùé ïéðéîæã ä
 àì úéøá éàä àîéé÷ì éðéñã àøåè ìò àîéé÷ì

 àîìò íéé÷úà)ïéã (ø ïàî ìë øîà äé÷æç éá
á÷ äéàèç ìò éãåàã" ìò ìéçîå äéì ÷éáù ä

äéáåç:  
 את הוא ברוך הקדוש כשברא ,בא וראה

 את עליה והעמיד זו ברית עשה ,העולם
 ברא )בראשית( שכתוב ,לנו מנין .העולם

 שית ,עליה עומד שהעולם הברית זו ,שית
 ,לעולם ברכות ים ויוצאשופעים שממנו
 הברית על עבר ואדם ,העולם נברא ועליה

 זו ברית ).מעמו( ממקומה והעבירה הזו
 ויסוד עקר קטנה אות ,ד"יו באות נרמזה
 וקרא חטאו על הודה ,בן כשהוליד .העולם

 ,שית להיות ד"יו בו הזכיר ולא ,ת"ש שמו
 הוא ברוך הקדוש ולכן .עליו שעבר משום

 יחסויוהת ,העולם את שתל ממנו )מכאן(
  ).משת( העולם צדיקי דורות כל

á÷ àøá ãë éæç àú" úéøá éàä ãáò àîìò ä
éé÷åàî áéúëã ïìðî àîìò äéìò )à à úéùàøá (

)úéùàøá( >úéù àøá< àîéé÷ àîìòã úéøá àã 
úéù äéìòà÷ôðå ïéãâð äéðîã é àîìòì ïàëøá 

 úéøá éàä ìò øáò íãàå àîìò éøáúà äéìòå
 äéøúàî äéì øáòàå>ð"äéîòî à<á úéøá éàä 

åé úàá úæéîøúà" àãåñéå àø÷ò àøéòæ úà ã
åàèç ìò éãåà øá ãéìåà ãë àîìòãé àø÷å 

ù äéîù"åé äéá øëãà àìå ú" ïéâá úéù éåäîì ã
á÷ êë ïéâáå äéìò øáòã" ä)àëäî (]äéðéî[ 

 àîìòã éàëæ éøã ìë åñçééúàå àîìò ìéúùà
)úùî:(  

 ,סיני הר על ישראל כשעמדו ,וראה ובא
 ,יתהבר סוד הללו האותיות שתי בין נכנס

 האותיות שתי בין ונכנס .'ב ,ומיהו
 וכשנכנסה .לישראל אותה ונתן ,שנשארו

ן שתי האותיות הללו בי הברית סוד 'ב
 כמו ,שבת ונעשו )נכנסו( ', ת'שהם ש
 השבת את ישראל בני ושמרו" שנאמר
 ,"עולם ברית תםורולד השבת את לעשות

 בהם להתיחס העולם ראשית שהיה כמו
 הללו האותיות משתי העולם דורות כל
 ,כראוי העולם שנתקן עד תלויים היו ,ת"ש

 ונתקן הקדוש הברית ביניהם ונכנס
 אלו ,יוסי רבי אמר .ת"שב ונעשה ,בשלמות

 ',ב באות נתקנו הללו האותיות שתי
 שנולד מיום למפרע האותיות וכשחזרו

 עד ודור דור בכל האותיות חזרו ,שת
 רבי אמר .ונתקנו סיני להר ישראל שהגיעו
 היה ודור דור ובכל ,חזרו למטה ,יהודה

 ישביםימת ולא באותיות העולם בקומח
 הכל ,לישראל התורה כשנתנה .במקומם

 éðéñã àøåè ìò ìàøùé åîéé÷ ãë éæç àúå
ïéìà ïååúà ïéøú ïéá ìàòâ åäéà ïàîå úéøáã àæø 

éá" äéì áéäéå åøàúùàã ïååúà ïéøú ïéá ìàòå ú
ùéìéá ìàò ãëå ìàø" ïéøú ïéá úéøáã àæø ú

éù ïåðéàã ïéìà ïååúà"éú ï" å)åìàò ( åãéáòúàå
áù" øîà úàã äîë ú)æè àì úåîù ( éðá åøîùå

 íúåøåãì úáùä úà úåùòì úáùä úà ìàøùé
 àîìòã àúåøéù äåäã äîë íìåò úéøá
 ïååúà ïéøú ïéìàî àîìò éøã ìë åäá àñçééúàì

ù"ò ììëúùàã ãò ïééìú ååä ú úåàé à÷ãë àîì
 àùéã÷ úéøá åäééðéá ìàòå] åîéìùá ììëúùàå

ãéáòúàåå) [ã åîéìùá ììëúùàããéáòúà( 
áù"à ú" úàá åììëúùà ïååúà ïéøú ïéìà éñåé ø
éá" àîåé ïî òøôîì ïååúà åøãäúà ãëå ú

 ãò àøãå àøã ìëá ïååúà åøãäà úù ãéìééúàã
à åð÷úúàå éðéñã àøåèì ìàøùé åèîã" äãåäé ø

äúà àúúì óéôâ äåä àøãå àøã ìëáå åøã

                                                           

 ).א"נ(כמו שיתין שכרה דוד ' פי א
 ).א"נ(מ "א. ה"ד דהוי"י לאפוקי יו"ד מאדנ"ל יו"הא דקאמר את זעירא ר ב
 ).א"ד(ב והיסוד מחברם ”ו ע"צורות ד' ב' פי ג
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 ïååúàá àîìò óéôâ äåä àøãåà ïéáùééúî àìå  ).נתקנו האותיות כל( נתקן
 ìàøùéì àúééøåà úáäééúà ãë åäééúëåãá

 àìë ï÷úúà]ð"åð÷úúà åäìë ïååúà à[á:  
 היו אנוש בימי ,אומר אלעזר רבי

 כשפים של בחכמה חכמים האנשים
 לותיחי את רולעצ ובחכמה ,וקוסמים
 אדם שיצא מיום אדם היה ולא ,השמים

 של העלים של חכמה עמו והוציא עדן מגן
 ,ואשתו אדם שהרי ,בה שהתעסק האילן
 עזבו ,אנוש שבא עד מהם שיצאו ואותם
 אותם ראה ,אנוש כשבא ].החכמה [אותה
 את )משטה( משנה חכמתם את וראה

 מעשים )בהם( ועשו בהם ועסקו ,העליונים
 עד ,מהם ולמדו וקסמים וכשפים

 ,המבול בדור חכמה אותה שהתפשטה
 והיו .להרע מעשיהם עושים היוולם וכ

 ,חכמות באותן נח כלפי מתחזקים
 לשרות יכול לא העולם שדין ואומרים

 את לדחות חכמה עושים הם שהרי ,עליהם
 התחילו ומאנוש .הדין בעלי אותם כל

 שכתוב זהו .הללו בחכמות להתעסקכולם 
  ".'ה בשם לקרא הוחל אז"

ïéîéëç ååä ùåðà éîåéá øîåà øæòìà éáø éðá 
 øöòîì àúîëçáå ïéîñå÷å ïéùøçã äîëçá àùð
 íãà ÷ôðã àîåéî ùð øá äåä àìå àéîùã éìéçì
 éôøèã àúîëç äéîò ÷éôàå ïãòã àúðâî

àðìéàâ ïåðéàå äéúúàå íãà àäã äá ìãúùàã 
 àúà ãë äì å÷éáù ùåðà àúàã ãò äéðî å÷ôðã

 ïééðùî ïåäúîëç àîçå ïåì àîç ùåðà)ð" à
ïéèùî (åìãúùàå ïéàìò ïéãáòå ïåäá )äá (

 ïéîñå÷å ïéùøçå ïéúãéáò]ïåäðî åôéìåàå[ ãò 
 åäìëå ìåáîã àøãá àúîëç àéää úèùôúàã
 éô÷úúî ååäå àùàáàì åäééúãéáò éãáò ååä

 ïåðéàá çð éáâì]úîëçàï) [äîëçá( àìã éøîàå 
 ïåðéà àäã åäééìò äàøùàì àîìòã àðéã ìéëé
 àðéãã éøàî ïåðéà ìëì àééçãì àúîëç éãáò

å ïúîëç ïéìàá àìãúùàì åäìë åàéøù ùåðàî
ää" ã)åë ã úéùàøá ( íùá àø÷ì ìçåä æà
åäé"ä:  

 שהיו צדיקים אותם כל ,אמר יצחק רבי
 היו כולם ,הדור אותו אחר ביניהם

 יענשו שלא כדי( בהם למחות משתדלים
 יכלו ולא ,וחנוך מתושלח ירד כמו ,)עליהם

 ,ברבונם המורדים רשעים שהתפשטו עד
 הטפשות וכי ".נעבדנו כי שדי מה" ואמרו

 שהיו משום אלא ,אומרים היו הם הזו
 אותם וכל החכמות אותם כל יודעים

 והיו ,עליהם פקדוהוש העולם שלהממונים 
 הוא ברוך הקדוש שהשיב עד, בוטחים בהם

  שהרי .כשהיה העולם את

 åäá ååäã ïéàëæ ïåðéà ìë øîà ÷çöé éáø
ìãúùî ååä åäìë àøã àåääá øúáì äàçîì é

åäáã ãò åìéëé àìå êåðçå çìùåúî ãøé åîë 
 éøîàå ïåäéøàîá éãøî ïéáééç åèùôúàã) áåéà

åè àë ( ååä àúåùôè éàä éëå åðãáòð éë éãù äî
 ïúîëç ïåðéà ìë éòãé ååäã ïéâá àìà éøîà à÷

 àîìòã ïðîî åäìëå]ã[ ååäå åäééìò ïã÷ôúà
ïöçøîäá÷ áéúàã ãò åäá " äåä à÷ãë àîìò ä

àäã  

  åð/á  
 השיב כך אחרו ,במים מים היה בתחלה

 ,מהכל נחרב ולא ,כבתחלה העולם את
 'ה" שכתוב ,עליהם השגיח ברחמים שהרי

  .אלהים כתוב ולא ,"ישב למבול

 äéì áéúà øúáìå íéîá íéî äåä àúéîã÷á
 àäã àìëî áéøçúà àìå àúéîã÷ãë àîìòì

 áéúëã åäééìò çâùà ïéîçøá)é èë íéìäú (
åäé" ìåáîì äéäìà áéúë àìå áùé"í:  

) àåääã é÷åðé åìéôà ùåðàã éåîåéá)àîåé  אותו של תינוקות אפילו ,אנוש בימי

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ולם בקיומו עד מתן תורה י צירופי אותיות ולא היה הע"העולם היה מחובק ע א
הערת (ש "ע' ב ויחי אדם כו"בדפוס ויניציאה דף יג ע' ח דף י"כאן שייך מאמר בסתרי אותיות בז ב

 ).הזוהר
 ).א"ד(עלי האילן והם כחות חיצוניות  ג
 .א שזה גרסת יודעי בינה"נ' ועי, ע מקורו"וצ, )תענשו עלייהואא בגין דלא "נ(בדפוס וילנא נוסף  ד
 ).א"ד(בוטחים  ה
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 ,עליונות בחכמות יםבינמ היו הדור )היום(
 אם ,ייסא רבי אמר .בהם מסתכלים והיו

 שעתיד יודעים היו שלא היו טפשים כך
 מבול מי עליהם להביא הוא ברוך הקדוש
 היו בודאי ,יצחק רבי אמר .בהם וימותו
 היו שהם ,בלבם טפשות אחזו אבל ,יודעים
 ואותו אש על נהוהממ מלאך אותו יודעים

 רולעצ יודעים והיו ,המים על נהוהממ
 והם .עליהם דין לעשות יוכלו שלא אותם

 שולט הוא ברוך שהקדוש יודעים היו לא
 אלא .העולם על דין יבא וממנו ,הארץ על
 אותם בידי פקדהו שהעולם רואים היו

 לא כןול ,העולם דברי כל ובהם ,ממונים
 ולא הוא ברוך בקדוש מסתכלים היו

רוח ו ,נשחתה שהארץ עד ,במעשיו יםבינמ
 יתמו" ואומרת יום בכל מכריזההקודש 
 ".אינם עוד ורשעים הארץ מן חטאים
 אותו כל להם האריך הוא ברוך והקדוש

 וחנוך ומתושלח ירד ,צדיקים שאותם הזמן
 ,מהעולם שהסתלקו כיון ,בעולםקיימים 

 עליהם דין הוא ברוך דושהק הוריד אז
  ".הארץ מן וימחו" שנאמר כמו ,ונאבדו

]àøã[úîëçá ïçâùî ååä åäìë à)ï( ååäå ïéàìò 
à åäá ïìëúñî" àìã ååä ïéùôè éëä éà àñéé ø

á÷ ïéîæã ïéòãé ååä" àðôåè éî åäééìò äàúééàì ä
à åäá ïåúåîéå"à éòãé òãðî ÷çöé ø åãéçà ìá

 éòãé ååä ïåðéàã åäééáìá àúåùôèä àëàìî àåä
 ååäå àéî ìò àðîîã àåääå àùà ìò àðîîã
 åäééìò àðéã ãáòîì ïéìëé àìã ïåì øöòîì ïéòãé

á÷ã éòãé ååä àì ïåðéàå" äéðîå àòøà ìò èéìù ä
 àîìòã ïàîç ååä àìà àîìò ìò àðéã éúéé
 àîìòã éìî ìë åäáå ïðîî ïåðéàã àãéá ã÷ôúà

áåá÷á äéá ïìëúñî ååä àì êë éðéâ" àìå ä
 çåøå úìáçúà àòøàã ãò äéúãéáòá ïéçéâùî

 øîàå àîåé ìëá æéøëà àùãå÷)äì ã÷ íù ( åîúé
êéøåàå íðéà ãåò íéòùøå õøàä ïî íéàèçà 

á÷" ãøé ïéàëæ ïåðéàã àðîæ àåää ìë ïåì ä
 å÷ìúñàã ïåéë àîìòá ïéîéé÷ êåðçå çìùåúîå

 ïéãë àîìòî]à[á÷ úéçð"ä åäééìò àðéã 
 øîà úàã äîë åãéáàúàå)âë æ úéùàøá ( åçîéå

õøàä ïîá:  
 כי ואיננו האלהים את חנוך ויתהלך"
 עד" ,פתח יוסי רבי ".אלהים אתו לקח

 זה פסוק ".ריחו נתן נרדי במסבו שהמלך
 הקדוש של דרכו כך , בא וראהאבל ,נאמר
 והוא בו נדבק שאדם בשעה ,הוא ברוך

 הוא ימים שאחר דעויו עליו דיורו משרה
 ,ממנו הטוב ריחו ולוקט מקדים ,יסרח

 עד" שכתוב זהו .מהעולם אותו ומסלק
 עד" ".ריחו נתן נרדי במסבו שהמלך
 זה "במסבו" .הוא ברוך הקדוש זה "שהמלך

 נרדי" .בדרכיו והולך בו שנדבק אדם אותו
 שבו טובים מעשים אותם "ריחו נתן

 .זמנו הגיע בטרם מהעולם יסתלק שבגללם
 הבל יש" ,אומר המלך שלמה היה זה ועל

 צדיקים יש אשר הארץ על נעשה אשר
 אליהם מגיע אשר צדיקים יש ."'וגו

 שבשביל ,שבארנו כמו ,הרשעים כמעשה
 מסלקם הוא ברוך הקדוש טובים מעשים

 אהבתו ומתוך ,יחיו שלא כדי( ,מהעולם
 ,זמנם הגיע בטרם )אותם מסלק בהם

 שמגיע יםרשע ויש .דינים בהם ועושה

êåðç êìäúéåâéäìàä úà " ç÷ì éë åððéàå í
éäìà åúåà" í)ãë ä úéùàøá ( çúô éñåé éáø

)áé à øéù (áñîá êìîäù ãò åçéø ïúð éãøð å
á÷ã éåçøà êë éæç àú ìáà øîúà àø÷ éàä" ä

 éøùà àåäå äéá ÷áãúà ùð øáã àúòùá
 íéã÷à çøñé ïéîåé øúáìã òãéå äéìò äéøåéã

ää àîìòî äéì ÷éìñå äéðî áè äéçéø èé÷ìå" ã
 êìîäù ãò åçéø ïúð éãøð åáñîá êìîäù ãò

á÷ àã" äéá ÷áãúàã ùð øá àåää àã åáñîá ä
çøàá ìéæàå ïéáè ïéãáåò ïåðéà åçéø ïúð éãøð éå

]äéáã[ àèî àìã ãò àîìòî ÷ìúñé ïåäðéâáã 
 øîà àëìî äîìù äåä àã ìòå äéðîæ) ç úìä÷

ãé ( ùé øùà õøàä ìò äùòð øùà ìáä ùé
åâå íé÷éãö ' íäéìà òéâî øùà íé÷éãö ùé

 ïéâáã àðîé÷åàã äîë íéòùøä äùòîë
]ã[á÷ ïéáè ïéãáåò" àîìòî ïåì ÷éìñ ä)]ã"à [

 àìã ïéâá>åçøñé <)åéçé(úåîéçø åâîå à åäá 
ïåì ÷ìñî ( ïéðéã ïåäá ãéáòå åäééðîæ àèî àì ãò

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(והמתין  א
  ).הזוהרהערת (ש "א ע"ב ע"ח דף סו ובדפוס וויניציאה מ"כאן שייך מאמר ז ב
עוד שמות ' ועי. וזכה להיות עומד ומשמש במרום גבוה מכל המלאכים, חנוך הסתלק בעת שהיה צדיק ג
 ).ב"א נג ע"ה ח"דע(ב "י ע
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 ברוך שהקדוש ,הצדיקים כמעשה אלהם
 את בהם ומאריך ימים להם מאריך הוא

 בשביל אלה .שנתבאר כמו זה וכל ,רוגזו
 או ,אליו שיחזרו כדי ואלה יתקלקלו שלא
 , בא וראה.ליםומע בנים מהם שיצאו כדי

 ראה הוא ברוך והקדוש ,צדיק היה חנוך
 בטרם אותו ולקח ,קלקלתי כך שאחר

 ".שושנים טווללק" שכתוב זהו .קלקלתי
 אותם לוקח ,טוב ריח שנותנים משום

 ואיננו" .קלקלותי בטרם הוא ברוך הקדוש
 להאריך "ואיננו" ,"אלהים אתו לקח כי

 ,ימים מאריכים שהיו אדם בני כשאר ימים
 הוא ברוך הקדוש אותו לקח כי ,מהול

 הקדוש ,אמר אלעזר רבי .זמנו הגיע בטרם
 והעלהו  מהארץחנוך את נטלו הוא ברוך

 הגנזים כל בידיו ומסר ,מרומים לשמי
 מפתחות וארבעים וחמשה ,העליונים

 משתמשים שבהם חקוקים סתרים
 והרי ,בידו נמסרו וכולם ,עליונים מלאכים

  .בארנו

 íé÷éãöä äùòîë íäéìà òéâî øùà íéòùø ùéå
á÷ã" ìëå åäá äéæâåø êéøåàå ïéîåé ïåì êéøåà ä

øîúàã äîë àãà ïéìàå ïåçøñé àìã ïéâá ïéìà 
 äéáâì åøãäìã ïéâá]åàïéâá [ )åïéâá( ÷åôéã 

î äåä äàëæ êåðç éæç àú éìòîã ïéðá åäééð
á÷å"øúáì çøñéã äéì àîç äá ãò äéì èé÷ìå 

ää çøñé àì" ã)á å øéù ( ïéâá íéðùåù èå÷ììå
á÷ ïåì èé÷ì áè àçéø éáäéã" åçøñé àì ãò ä

éäìà åúåà ç÷ì éë åððéàå" ïéîåé àëøàì åððéàå í
 àîòè éàî ïéîåé éëøåà ååäã àùð éðá øàùë

äéì ç÷ìã ïéâáá÷ " éáø äéðîæ éèî àì ãò ä
 êåðç øîà øæòìà)ìéèð] (ìèð[á÷ äéì " ä

 ìë äéãéá øñîàå íéîåøî éîùì äé÷ñàå àòøàî
ïéàìò éæðââîå "ïéôéìâ éøúñ ïçúôî äã åäáã 

 äéãéá åøñîúà åäìëå éàìò éëàìî éùîúùî
àðîé÷åà àäå) ïéúéðúî(:  

 וכל בארץ האדם רעת רבה כי 'ה וירא"
 כי" ,פתח יהודה רבי ".לבו תומחשב יצר
 פסוק ".רע רךויג לא אתה רשע חפץ אל לא
 מי , בא וראהאבל .ובארנוהו נאמר זה

 הוא יטמא ,אחריו ונמשך הרע ביצר שנדבק
 רעת רבה כי" .שנתבאר כמו ,אותו ויטמאו
 נשלם ולא ,עושים היו הרעות כל ,"האדם
 על לחנם דמים שופכים שהיו עד חטאם
 על דרכם יםמשחית שהיו הם ומי .הארץ
 כתוב ".היום כל רע רק" שכתוב זהו ,הארץ

  ,"רע רק" כאן

åäé àøéå" ìëå õøàá íãàä úòø äáø éë ä
 åáì úåáùçî øöé)ä å úéùàøá ( äãåäé éáø

 çúô)ä ä íéìäú ( àì äúà òùø õôç ìà àì éë
òø êøåâéä àú ìáà äåî÷åàå øîúà àø÷ éàä 

 äéøúáà êéùîúàå òøä øöéá ÷áãúàã ïàî éæç
åñé äáø éë øîúàã äîë äéì ïåáàñéå àåä áàú

 íéìúùà àìå éãáò ååä ïéùéá ìë íãàä úòø
àðâîì ïéîã ïéãùåà ååäã ãò åäééáåçå àòøà ìò 

 àòøà ìò åäééçøà ïéìáçî ååäã ïåðéà ïàîå
ää" ã)ä å úéùàøá ( àëä áéúë íåéä ìë òø ÷ø

òø ÷ø  
  æð/à  

 ויהי" )וכתוב ,"רע יגורך לא(" שם וכתוב
 רבי אמר ".'ה בעיני רע יהודה רבכו ער

 .לא ,לו אמר .רשע אינו רע וכי ,יוסי
 על אף ,חברו על ידו הרים אפילו ,"רשע"

 כמו ,רשע נקרא דבר לו עשה שלא גב

 íúä áéúëå) òø êøåâé àì)ä ä íéìäú (
áéúëå) (æ çì úéùàøá ( òø äãåäé øåëá øò éäéå

åäé éðéòá"òùø åäéà åàì òø éëå éñåé éáø øîà äæ 

                                                                                                                                                                                     

הצדיקים שמתים קודם זמנם כדי שימותו בשם טוב בעוד שמעשיהם טובים ולא ממתין להם עד  א
יחזרו בתשובה או בשביל שיצאו מהם כ לידי חטא ואלו הרשעים מניח אותם בחיים כדי ש"שיבואו אח

  ).א"ד(בנים הגונים או איזו הצלה לישראל 
  ).ו"לש(כי הוא סוד אילנא דטוב ורע  ב
  ).הערת הזוהר(ב ”לעיל לז ע ג
 ).א"ד(סודות חקוקים של צרופי אותיות השם שבהם משתמשים מלאכי השרת  ד
 .זוהר הרקיע' עי ה
  ).א"ד (שופכין דמים בחנם והיינו בהשחתת זרעם ו
 ).א"נ(ן "מאי. כוונת הזוהר פשוטה. מ"א. משמע דרשע חמור מרע ואיכא למימר איפכא ז
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 ,"רעך תכה למה לרשע ויאמר" שכתוב
 לא רע אבל ".תכה" אלא כתוב לא הכית
 ומטמא דרכו שמשחית מי אלא נקרא
 זקווח כח ונותן ,הארץ את ומטמא עצמו

 רק" שכתוב ,רע שנקראתרוח הטומאה ל
 רואה ולא בפלטרין נכנס ולא ".היום כל רע
 שכינה מסתלקת שבזה משום ,שכינה פני
 ,מיעקב ,לנו ומנין .העולם מן

 שיש חשב ,שכינה ממנו שכשהסתלקה
 רוח בעולם התחזקה שבגללם בבניו פסול

 .אותה ופגם מהלבנה האור ונגרעהטומאה 
 זה משום ,]יעקב חשב כך [למה תאמר ואם

 והסתלקה ,המקדש את מטמא] החטא[
 שמטמא אותו שכן כל ,יעקב מעל שכינה

 רוח את מחזק שהוא עצמו ומטמא דרכו
 בא .רע נקרא כשנטמא ולכן ,הטומאה

 הקדוש מן נפקד לא ,נטמא כשאדם ,וראה
 מאותו נפקד פעם ובכל ,לטוב הוא ברוך

 בל ןילי ושבע" שכתוב זהו .לרע רע שנקרא
 יפקד בל" אז ,ישר בדרך כשהולך ,"רע יפקד

 וכתוב ,"היום כל רע רק" כתוב זה ועל ".רע
 נקרא ולא רע נקרא וזה ".רע יגורך לא"

 לא צלמות בגיא אלך כי גם" וכתוב ,רשע
  ".עמדי אתה כי רע אירע

òà äéøáç" òùø éø÷à éãéî äéì ãéáò àìã â
] áéúëã äîë)á úåîùâé  ( äîì òùøì øîàéå

äëú àìà áéúë àì úéëä êòø äëú[ òø ìáà 
 äéîøâ áéàñå äéçøà ìáçîã ïàî àìà éø÷à àì

åúå àìéç áéäéå àòøà áéàñå àáàñî çåøì àô÷
 áéúëã òø éø÷àã)ä å úéùàøá ( ìë òø ÷ø

íåéäà àúðéëù éôà éîç àìå ïéøèìôá ìàò àìå 
 ïìðî àîìòî àúðéëù ÷ìúñà éàäáã ïéâá
 áéùç äéðî àúðéëù ÷ìúñà ãëã á÷òéî
 àîìòá ó÷úúà åäééðéâáã ìåñéô äåä éäåðááã
 äì íéâôå àøäéñ ïî àøåäð òøâå àáàñî àçåø

á éàîà àîéú éàå àùã÷î áéàñ àãã ïéâ
÷ìúñàåàïëù ìë á÷òéã éåìòî àúðéëù á àåää 

 äéì óé÷úà àåäã äéîøâ áéàñå äéçøà áàñîã
 òø éø÷à áàúñà ãë êë ïéâáå àáàñî àçåøì
 íòî ã÷ôúé àì áàúñà ùð øá ãë éæç àú

á÷"áèì äâ àåääî ãé÷ôúà àðîæ ìëáå 
ää ùéáì òø éø÷úàã" ã)âë èé éìùî ( òáùå

ø ã÷ôé ìá ïéìé ìá ïéãë øùéî çøàá ìéæà ãë ò
 áéúë àã ìòå òø ã÷ôé)ä å úéùàøá ( ìë òø ÷ø

 áéúëå íåéä)ä ä íéìäú ( éø÷à àãå òø êøåâé àì
 áéúëå òùø éø÷à àìå òø)ã âë íéìäú ( éë íâ

éãîò äúà éë òø àøéà àì úåîìö àéâá êìà:  

 בארץ האדם את עשה כי 'ה וינחם"
 הוי" ,פתח יוסי רבי ".לבו אל ויתעצב
 העגלה וכעבות השוא בחבלי העון מושכי
 אדם בני אלו ,"העון מושכי הוי" ".חטאה

 ונדמים ,יום בכל רבונם לפני שחוטאים
 ,השוא כחבלי שהם חטאים אותם בעיניהם
 שאותו מעשה שעשו ואותו חטא וחושבים

 בהם משגיח לאה "הקבו ,כלום אינושעשו 
 וגדול חזק חטא אותו את שעושים עד

 יוכל שלא חזק שהוא ,גלההע כעבות
 הקדוש כשעושה ,וראה ובא. להתכלות

 גב על אף ,העולם ברשעי דין הוא ברוך
 והרגיזו הוא ברוך הקדוש לפני חטאו שהם
 אותם לאבד רוצה אינו ,יום כל אותו

åäé íçðéå" õøàá íãàä úà äùò éë ä
 çúô éñåé éáø åáì ìà áöòúéå)çé ä äéòùé ( éåä

 äàèç äìâòä úåáòëå àåùä éìáçá ïåòä éëùåî
àùð éðá ïéìà ïåòä éëùåî éåä éî÷ ïàèçã 

 ïéáåç ïåðéà åäééðéòá ïîãúàå àîåé ìëá ïåäéøàî
 àãáåò àåääã ïéáùçå àåùä éìáçë ïåðéàã
 íåìë åäéà åàìã ïéãáòã àáåç àåääå ïéãáòã

á÷ åäá çâùà àìå" àáåç àåääì ïéãáòã ãò ä
 ìéëé àìã óé÷ú åäéàã äìâòä úåáòë éáøå óé÷ú

á÷ ãéáò ãë éæç àúå äàöúùàì" éáééçá àðéã ä
òòà àîì"á÷ éî÷ ïàèç ïåðéàã â" äéì ïéæâøàå ä

 ãëå àîìòî åäì àãáåàì éòá àì àîåé ìë
                                                                                                                                                                                     

י השחתת הזרע מסתלקת השכינה מהעולם ובשביל זה אינו "כי ע' אינו זוכה לבא בהיכלו של המלך ית א
  ).ערת הזוהרה(א ”סט ע). א"ד(ב אלא נופל ביד הקליפות שנקראו רע כנודע "זוכה לראות פני השכינה בעוה

ל גרע מבעל בת אל נכר והוליד ממנה בן דהא קסבר יעקב שיש פיסול "ש משמע המוציא ז"מדקאמר כ ב
 ).א"נ(מבני נכר 
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 מתנחם ,במעשיהם וכשמשגיח ,מהעולם
 ]אפו [ומאריך ידיו מעשי שהם על ,עליהם

 נוטל ,דיוי מעשי שהם ובגלל .בעולם להם
 .עליהם וחס עליהם ומתנחם נחמה

 הוא כביכול ,דין בהם לעשות וכשרוצה
 שכיון ,)לפניו יכנסו לא שמחות( עצוב
 כמו ,עליהם עצוב הוא ,ידיו מעשי שהם

 ושמחות" [ודחוון לא הנעל קדמוי" שנאמר
 הוד" )כתוב והרי( כתוב ].לפניו הכניס לא

 רבי אמר ".במקומו וחדוה זוע לפניו והדר
 ,כתוב "לבו אל ויתעצב" , בא וראה,יוסי
 .אחר למקום ולא ,לבו אל התעצב הוא

 ובנפשי בלבבי כאשר" שנאמר כמו "לבו"
  ".יעשה

 ïåðéàã ìò åäééìò íçðúà ïåäéãáåòá çâùà
 éãáåò ïåðéàã ïéâáå àîìòá ïåì êéøåàå éåãé éãáåò
 åäééìò ñééçå åäééìò íçðúàå äîçð ìéèð éåãé

 ìåëéáë àðéã åäá ãáòîì éòá ãëå]áéöò[)  ïååãç
 àìåòéúìéäåîã÷  ( áéöò ïåðéà éåãé éãáåòã ïåéëã

 åäééìò] øîà úàã äîë)çé å ìàéðã ( àì ïååçãå
áéúë àäå éäåîã÷ ìòðä[ )å åäéìò ñééçåáéúë( 

)å åö íéìäú( åîå÷îá äåãçå æåò åéðôì øãäå ãåä 
 éñåé éáø øîà]éæç àú[ áéúë åáì ìà áöòúéå 

)å å úéùàøá ( àøçà øúàì àìå áéöò åáì ìà
äîë åáì øîà úàã )äì á à ìàåîù ( øùàë

äùòé éùôðáå éááìá:  
 שנאמר כמו ,"'ה וינחם" ,אמר יצחק רבי

 לעשות דבר אשר הרעה על 'ה וינחם"
 חזקיה רבי. לטוב ,אמר ייסא רבי ".לעמו
 כמו ,לטוב ,אמר ייסא רבי .לרע אמר

 על מתנחם הוא ברוך שהקדוש שנתבאר
 "ויתעצב" .עליהם וחס ידיו מעשי אותם

 חזקיה ורבי .לפניו חוטאים שהם וםמש
 הוא ברוך הקדוש שכשרוצה ,לרע ,אמר

 נחומים עליהם נוטל ,העולם רשעי לאבד
 שמקבל כמי כביכול ,נחומים ומקבל

 ,נחומים בלישק כיון .שאבד מה על נחומים
 .בתשובה תלוי לאהדבר ו ,דין נעשה ודאי

 קבל שלא עד ,בתשובה תלוי זה אימתי
 עליהם בלישק יהר .תנחומים עליהם

 כלל בתשובה תלוי לא הדבר אז ,תנחומים
 ומחזק דין על דין מוסיף ואז .נעשה והדין

 ומאבד ,דין לעשות הדין מקום אותו את
 שכתוב ,כתוב והכל .מהעולם הרשעים את

 כך ואחר ,תנחומים בליק ,"'ה וינחם"
 .דין לעשות לדין כח נתן ,"לבו אל ויתעצב"

 את עשה כי 'ה וינחם" ,אמר חייא רבי
 השמחו תנחומים נטל ,"בארץ האדם

 האדם את הוא ברוך הקדוש כשעשה
 וכל ,עליונהדוגמא כ שהוא ,בארץ

 הקדוש את משבחים העליונים המלאכים
 ,עליונה בדמות אותו כשראו הוא ברוך

  ואמרו

åäé íçðéå øîà ÷çöé éáø" øîà úàã äîë ä
)ãé áì úåîù (åäé íçðéå" øáã øùà äòøä ìò ä

úåùòì äé÷æç éáø áèì øîà àñéé éáø åîòì 
 øîúàã äîë áèì øîà àñéé éáø ùéáì øîà

á÷ã" åäééìò ñééçå éåãé éãáåò ïåðéàã ìò íéçð ä
 äé÷æç éáøå äéî÷ ïàèç ïåðéàã ïéâá áöòúéå

á÷ ãëã ùéáì øîà" éáééçì àãáåàì éòá ä
 ìåëéáë ïéîåçéð ìéá÷å åäééìò ïéîåçð ìéèð àîìò

ìò ïéîåçéð ìá÷îã ïàîë ìá÷ã ïåéë ãéáàã äî 
 àúìî àéìú àìå ãáòúà àðéã éàãå ïéîåçéð
 ìéá÷ àì ãò äáåùúá àéìú éúîéà äáåùúá
 àì åäééìò ïéîåçðú ìéá÷ àä åäééìò ïéîåçðú
 ãéáòúà àðéãå ììë äáåùúá àúìî àééìú

óé÷úàå àðéã ìò àðéã óéñåà ïéãëåà àåääì 
 àðéãã øúà]àðéã ãáòîì[ àéáééçì ïåì ãéáåàå 

ìò ïîåäé íçðéå áéúëã àø÷á àìëå àî" ìáé÷ ä
 àô÷åú áäé åáì ìà áöòúéå øúáìå ïéîåçðú

åäé íçðéå øîà àééç éáø àðéã ãáòîì àðéãì" ä
 äåãçå ïéîåçðú ìèð õøàá íãàä úà äùò éë

á÷ ãáò ãë" àðååâë åäéàã àòøàá íãàì ä
 éàìò éëàìî ìëå äàìòîçáùïá÷ì äéì " ãë ä

éãá äéì åîçå÷åøîàå äàìò àð  

  æð/á  
 והדר וכבוד מאלהים מעט ותחסרהו"

 התעצב ,אדם כשחטא כך אחר ".תעטרהו
 פתחון שנתן ,שחטא על הוא ברוך הקדוש

 בתחלה לפניו שאמרו השרת למלאכי פה

)å ç íéìäú (éäìàî èòî åäøñçúå" ãåáëå í
 áöòúà íãà àèç ãë øúáì åäøèòú øãäå

>á÷"ä< éëàìîì äô ïåçúô áäéã àèçã ìò 
 äéî÷ åøîàã úøùä] éøáîì àòá ãë àúéîã÷á

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב ”לקמן ע ע א



 øäæúéùàøá 

277 

 תזכרנו כי אנוש מה" ,אותו לברוא כשרצה
 ,יהודה רבי אמר ".תפקדנו כי אדם ובן

 ,דין בהם לעשות רצה כי ,"לבו אל ויתעצב"
 הודו מריםווא החלוץ לפני בצאת" שנאמר

 למה ,יצחק רבי ואמר .חסדו לעולם כי 'לה
 שהאביד משום אלא ,טוב כי כאן כתוב לא
 ,וז דוגמאכ .ישראל מפני ידיו מעשי את

 באו ,הים את עוברים ישראל כשהיו
 הקדוש לפני שירה לומר עליונים מלאכים

 הקדוש להם אמר .לילה באותו הוא ברוך
 בים עיםובט ידי מעשי ומה ,הוא ברוך

 אל זה קרב ולא" אז .שירה אומרים ואתם
 של ם בכל פע, גם כאן,"זה כל הלילה

 עליהם נמצאת אז ,מהעולם רשעים בודיא
  .עצבות

äéì[ åðã÷ôú éë íãà ïáå åðøëæú éë ùåðà äî 
)ä ç íéìäú ( åáì ìà áöòúéå äãåäé éáø øîà

 øîàðù àðéã åäá ãáòîì éòáã ïéâá)ã" ë á ä
àë (åäéì åãåä íéøîåàå õåìçä éðôì úàöá" éë ä

 áéúë àì éàîà ÷çöé éáø øîàå åãñç íìåòì
éãáåò ãéáåàã ïéâá àìà áåè éë àëä éåãé 

 ïéøáò ìàøùé ååä ãë àã àðååâë ìàøùéã åäééî÷
á÷ éî÷ äøéù øîéîì éàìò éëàìî åúà àîé" ä

à àéìéì àåääá"á÷ ì" ïéòáè éãé éãáåò äîå ä
 ïéãë äøéù ïéøîà ïåúàå àîéá)ë ãé úåîù ( àìå

 ïéðîæ ìëá àëä óåà äìéìä ìë äæ ìà äæ áø÷
 åáéöò ïéãë àîìòî åäéà àéòéùø ãåáéàã

ìò çëúùàåäééà:  
 לפני אדם שחטא בשעה ,אמר אבא רבי
 אז ,וימצות על ועבר הוא ברוך הקדוש
 ברוך הקדוש לו אמר .לפניו עצבות הנמצא

 .העליון הכח את שהחלשת אוי ,אדם ,הוא
 אותו רשיג מיד .אחד מאור נחשך זו בשעה

 לגן אותך הכנסתי אני ,לו אמר .עדן מגן
 המזבח את פגמת ואתה ,קרבן להקריב עדן

 דועבת והלאה מכאן .הקרבן נקרב שלא
 עליו וחס .מיתה עליו וגזר ,האדמה את

 סמוך שמת בשעה וגנזו ,הוא ברוך הקדוש
 אחת מערה עשה ,אדם עשה מה .לגן

 אלא ,ידע מאיפה .ואשתו הוא בה והסתתר
 מקום באותו שנכנס אחד דקיק אור ראה

 ,לקברו תאותו והתאוה ,עדן מגן שיוצא
  .עדן גן לשער ךסמו מקום הוא ושם

á÷ éî÷ áçã àúòùá øîà àáà éáø" íãà ä
 øîà äéî÷ åáéöò çëúùà ïéãë éåãå÷ô ìò øáòå

á÷ äéì"äàìò àìéç úùìçã éåå íãà äá éàäá 
 äéì êéøú ãéî ãç àøåäð úëùçúà àúòù
 àúðâì êì úéìòà àðà äéì øîà ïãòã àúðâî
 àìã àçáãî úîéâô úàå àðáø÷ àáø÷ì ïãòã

 ïàëî àðáø÷ áø÷úà úà ãåáòì äàìäìå
á÷ äéìò ñçå äúéî äéìò øæâå äîãàä" æéðâå ä

 íãà ãáò äî àúðâì êéîñ úéîã àúòùá äéì
 äéúúàå àåä äá øîèúàå àãç àúøòî ãáò

òãé àðîâ ìééò ÷é÷ã àøåäð ãç àîç àìà 
 áàúå ïãòã àúðâî ÷éôðã øúà àåääá
 òøúì êåîñ øúà àåä ïîúå äéøá÷ì äéúáåàéú

ïãòã àúðâã:  
 עד מהעולם מסתלק לאאדם  ,בא וראה

 על אותו שואל הראשון אדם את שיראה
 ,לו אומר הואו .יצא ואיך מהעולם הלך מה
 משיב והוא .מהעולם יצאתי שבגללך אוי
 ונענשתי אחת מצוה על עברתי אני ,בני ,לו

 וכמה חטאים כמה אתה ראה ,בשבילה
 עד ,חייא רבי אמר .עברת רבונך של מצוות

 את ורואה הראשון אדם עומד הזה היום
 ,חטאו על ומודה ביום יםיפעמ האבות
 בו שהיה מקום אותו את להם ומראה
 אותם כל ורואה והולך ,עליון בכבוד

 את וירשו ממנו שיצאו וחסידים הצדיקים

 éîçã ãò àîìòî ùð øá ÷ìúñà àì éæç àú
 ìéæà äî ìò äéì ìéàù ïåùàøä íãàì äéì
 êðéâáã éåå äéì øîà àåä ÷éôð êéäå àîìòî
 úéøáò àðà éøá äéì áéúà àåäå àîìòî àð÷ôð

ë úà éîç äðéâá úéùðòúàå àãç àãå÷ô ìò äî
 éáø øîà úøáò êøàîã ïéãå÷ô äîëå ïéáåç
 éæçå ïåùàøä íãà íéà÷ àîåé åãë ãò àééç
 éîçàå éåáåç ìò éãåàå àîåéá ïéðîæ ïéøú ïäáàá
 ìéæàå äàìò àø÷éá äéá äåäã øúà àåää ïåì

é÷éãö ïåðéà ìë éîçåà åúøéå äéðî å÷ôðã éãéñçå 
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 האבות וכל .עדן שבגן עליון כבוד אותו
 אלהים חסדך יקר מה" ,ואומרים מודים

 ייסא רבי ".יחסיון כנפיך בצל אדם ובני
 אדם את רואים העולם בני כל ,אמר

 ,מהעולם שמסתלקים בשעה הראשון
 הוא האיש חטאי שמשום עדות להראות
 כמו .אדם של בגללו ולא מהעולם מסתלק
 לאותם פרט ,חטא בלא מיתה אין ששנינו
 נחש של בעצתו שהסתלקו שלשה

 ויש ,ובנימין לוי עמרם ,הם ואלה ,הקדמוני
 נמצא אול ,חטאו שלא ,ישי גם אומרים

 עליהם שנזכרה רק ,בו שימותו חטא בהם
  .שבארנו כמו ,הנחש עצת אותה

 ïåäìë ïäáàå ïãòã àúðâáã äàìò àø÷é àåääì
éøîàå ïãåà ï)ç åì íéìäú ( êãñç ø÷é äî

éäìà" àñéé éáø ïåéñçé êéôðë ìöá íãà éðáå í
äéì ïàîç àîìò éðá åäìë øîàà ïåùàøä íãàì 

 àúåãäñ äàæçàì àîìò ïî é÷ìúñîã àúòùá
 àìå àîìòî ÷ìúñà åäéà ùð øáã éåáåç ïéâáã

éðéâá)ä( íãàã ] àìá äúéî ïéà ïðéðúã äîë
àèç[áïéâá å÷ìúñàã àúìú ïåðéà øá  àåää 

 éåì íøîò ïåðéà ïéìàå éðåîã÷ä ùçðã àèéò
 àìå åáç àìã éùé éîð óåà éøîàã úéàå ïéîéðáå
 øëãàã øá äéá ïåúåîéã àáåç åäééìò çëúùà

ïøîàãë ùçðã àèéò àåää åäééìò:  
 ,נח בימי שהיו הדורות כל ,בא וראה

 בגלוי העולם על חטאים הפשיטוכולם 
 אחד יום הולך היה שמעון רבי .כל לעיני

 שהיו אדם בני ראה .טבריה עריבׁש
 ,אמר .חרס ידבכ הקשת בקשר קושרים

 נתן ,רבונם את להרגיז בגלוי זה חטא ומה
 בא .ומתו הים לתוך ונזרקו בהם ויעינ

 את דוחה ,בגלוי שנעשה חטא כל ,וראה
 מן דיורה את ומסלק מהארץ השכינה
 זקוף בראש הולכים היו אלה .העולם
 השכינה את דחו ,יבגלו חטאיהם ועושים

 דחה הוא ברוך שהקדוש עד ,מהעולם
 כתוב זה ועל .ממנו אותם והעביר אותם

 מכסף סיגים הגו" ,"' וגומלך לפני רשע הגו"
  ."'וגו

 åäìë çðã éåîåéá ååäã ïéøã ïåäìë éæç àú
 ïåäéðéòì àéìâúàá àîìò ìò ïéáåç åèéùôà

éìéôá ãç àîåé ìéæà äåä ïåòîù éáø àìëãâ 
îç äéøáèã àøèé÷á éøè÷î ååäã àùð éðá à

àúù÷ããøéñð÷ã àôìå÷á ä àáåç äîå øîà ]àã[ 
 åäá éåðéò áéäé ïåäéøîì àæâøàì àéìâúàá
 àáåç ìë éæç àú åúéîå àîé åâì åéîøúàå
 àòøàî àúðéëùì äì éçã àéìâúàá ãéáòúàã
 àùéøá ïéìæà ååä ïéìà àîìòî äøåéã ú÷éìñå
 äì åçãå àéìâúàá åäééáåç éãáòå óé÷æ

ìá÷ã ãò àîìòî àúðéëù" øéáòàå ïåì àçã ä
 áéúë àã ìòå äéðî ïåì)ä äë éìùî ( òùø åâä

åâå êìî éðôì 'åâå óñëî íéâñ åâä':  
 לעלם באדם רוחי ידון לא 'ה ויאמר"

 בא ,אלעזר רבי אמר ."' וגובשר הוא בשגם
 את הוא ברוך הקדוש כשברא ,וראה

  להשתמש הזה העולם את עשה ,העולם

åäé øîàéå"ä íâùá íìòì íãàá éçåø ïåãé àì 
åâå øùá àåä ')â å úéùàøá ( àú øæòìà éáø øîà

á÷ àøá ãë éæç" àîìò éàäì ãáò àîìò ä
àùîúùàì  

  çð/à  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(א ”ב חיי שרה קכז ע”נח סה ע א
ב ”בלק רה ע' מלת עטיו ובפ' כ בעטיו של נחש ושם תמצא פי"א מבואר שיהושע מת ג”לעיל נג ע ב

במדבר בדבור ' ר כנחש ופי"לא דק כי פירושו שדבר לה). א"ד(כ בעטיו של נחש "מבואר שצלפחד מת ג
וכפי הזוהר . בתיובתא מהא דמתו בעטיו' אין מיתה וכו' אמא דא' ה אסקי לר"בשבת דנ. ב"הרש. ופשוט

ל למאי דקפסיק "ס תיובתא ר"ש הש"ואי אמרינן דגם מ' ה בלא חטא בר וכוהקדוש הא והא איתא אין מית
שופטים וזולתם אך קשה דמוכח הכא דהוא ' וישלח ופ' ם פ"ם באגרת ודברי הרא"ותני יתיישבו דברי הרמב

ומייתי לישי בשם אית ' כלאב גם הכא אמר ל' ס במקום לוי או"גם בש. ס להביאה"ל לש"תוספתא והו
ה "דע' עי). א"נ) (ן"מאי(ק כי קצרתי "ודו. וקאמר התם דישי הוא מקרא בת נחש' קאמר דס "דאמרי ובש

  .'ג בשם הזוהר הרקיע דף סט ודף ע"ב נ ע"ח
  ).א"ד(בשערי  ג
  ).א"ד(שהיו מקשרים בקשר הקשת לירות חצים  ד
  ).א"ד(בכדים של חרס והוא רמז שהשחיתו זרעם בגלוי ולכן נתן עיניו בהם לענשם  ה
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 הם אדם וכשבני ,שלמעלה כדוגמא
 ברוך הקדוש ,ישר בדרך שהולכים צדיקים

 עד ,שלמעלה חיים רוח מעורר הוא
 אבינו שיעקב למקום חיים אותם שמגיעים

 עד ,חיים אותם שופעים ומשם .בו וישר
 שדוד הזה לעולם רוח אותה שנמשכת

 הברכות שופעות ומשם ,בו שרוי המלך
 עליונה רוח ואותה .התחתונים אותם לכל

התקיים ל ויכולים ,למטה ונמשכת שופעת
 עולם זה הוא ,"חסדו לעולם"לכן ו .בעולם

 ,ו"וא בלי לעלם כתוב ולכן ,המלך דוד של
 שופעת רוח אותו) ואה(כאשר  שהרי

 וחיים ברכות יוצאות משם , הזהלעולם
 ,אדם בני שחטאו עכשיו .התקייםל לכל

 רוח אותו יגיע שלא בשביל ,הכל סתלקנ
 .שהתחתונים יהנו ממנו זה לעולם חיים

זו  רוח עיתשפ שלא כדי ,"בשר הוא בשגם"
 נחש להרבות שלא ,מהול. הזה לעולם

 ותדרגלא יתערב רוח טמא בש ,התחתון
 . קדושהשל רוח )וצריכים( בו שיתחזק

 הקדמוני נחש זה ,"בשר הוא בשגם"
 קץ" שנאמר כמו ,בשר הוא לכן ,שיתברך

 זהו ,שמעון רבי ואמר ".לפני בא בשר כל
 ועשרים מאה ימיו והיו" .המות מלאך
  .המקשר מגדל של אריכות ,"שנה

ïéàëæ ïåðéà àîìò éðá ãëå àìéòìã àðååâëà 
øùéî çøàá éìæàãá÷ " ééçã àçåø øòúà ä

 àéøù á÷òéã øúàì ïééç ïåðéà åèîã ãò àìéòìã
 àåää êéùîúàã ãò ïééç ïåðéà éãâð ïîúîå äéá
 ïîúîå äéá àéøù àëìî ãåãã íìåò éàäì àçåø
 àçåø àåääå éàúú ïåðéà åäìëì ïàëøá éãâð
 ïéìëéå àúúì êéùîúàå ãéâðúà äàìò
 àã åãñç íìåòì êë éðéâáå àîìòá àîéé÷úàì

äáéúë êë ïéâáå àëìî ãåãã íìåò àå  íìòì
àå àìá" ãë àäã å)åäéà (]àåää[ ãéâðúà àçåø 

äìéàá àìëì ïééçå ïàëøá é÷ôð ïîúî íìåò 
 àìë ÷ìúñà àùð éðá åáçã àúùä àîéé÷úàì
 íìåò éàäì ééçã àçåø àåää éèîé àìã ïéâá
 íâùá äéá àîéé÷úàìå éàúú äéðî äàðäúàì

 éàä ÷øúé àìã ïéâá øùá àåä íìåò éàäì àçåø
 àîòè éàî]àìã[ ùçð äàâñàì  ïéâøãã äàúú

 äéá ó÷úúéã)ïðéòáå (÷ã àçåøãàùå)  êéøá
àåä( àåä íâùá áàñî àçåøá áøòúé àìã 

êøáúéã äàîã÷ ùçð àã øùáâ àåä êë ïéâá 
 øîà úàã äîë øùá)âé å úéùàøá ( øùá ìë õ÷

 åéäå úåîä êàìî àã ïåòîù éáø øîàå éðôì àá
ùòå äàî åéîéäðù íéø  åëéøåà>àøéèñå÷ã <

)àøéôæå÷ã(àøèé÷ã ã:  
 ,יוסי רבי שנה ".בארץ היו ליםיהנפ"
 שהוציא שנאמר כמו ,ל"ועזא א"עז אלו

 הוא ברוך הקדוש אותם )שהפיל(
 יכלו איך ,תאמר ואם .שלמעלה שהומהקד

 אלה ,חייא רבי אמר .הזה בעולםהתקיים ל
 על יעופף ועוף" שכתוב מאותם היו

 אדם לבני נראים שאלה נאמר יוהר ,"הארץ
 יכלו איך ,תאמר ואם .שלהם כמראה

 לכמה שמתהפכים נאמר הרי ,להתהפך

 õøàá åéä íéìéôðä)ã å úéùàøá ( éáø éðú
æò ïéìà éñåé"àæòå à"øîúàã äîë ìä )÷éôàã( 

]ìéôàã[á÷ ïåì " àìéòìã àúùåã÷î ä] éàå
àîéú[àîéé÷úàì åìëé êéäå å øîà àîìò éàäá 

 áéúëã ïåðéàî ååä ïéìà àééç éáø)ë à íù ( óåòå
 éðáì åæçúà ïéìàã øîúà àäå õøàä ìò óôåòé
 àëôäúàì ïéìëé êéä àîéú éàå ïåäìã åæçë àùð
 àúòùáå ïéðååâ äîëì ïëôäúàã øîúà àä

                                                           

 . זוהר הרקיע'עי א
 .ע מקורו"בדפוס וילנא איתא לההוא וצ ב
מ "א. ל אם יתמשך למטה וכאמור בפנים למעלה בסמוך"שיתברך גם הנחש מהרוח קודשא הנ' פי ג

  ).א"נ(
המתנת רשות דמות וצלם כן בילמדנו קטירים של פטור לשון דמות וצלם ורמז בכאן שהרשות  ד

דו זה מזה אך כ יתפר"והמתנה ניתן אל הדמות והצלם שיש לאדם להיות ביחד מאה ועשרים שנה ולאח
' פי). א"ד(ובהסתלקות הדמות והצלם זה מזה אזי האדם שוכב כאבן דומם ואל עפר ישוב ' בצלם יתהלך וגו

' ב ושל ויניציא ל ב”ח סג ע"חנינא פתח שבז' וכאן שייך ר. אריכות אחדות הקשר של הנשמה עם הגוף
 ).א"נ(ב "הרש. נחמיה' גריס ר

  ).ו"לש(א "ב ודף לז ע"לעיל ט ע ה
 ).ו"לש(א "א וריב ע"בלק רח ע ו
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 באויר התלבשו ,שירדו ובשעה ,צבעים
 ל"ועזא א"ועז .אדם כבני ונראו העולם

 הוא ברוך והקדוש למעלה שמרדו הללו
 ולא ,בההתקיימו ו בארץ והתלבשו הפילם

 אחר טעו כך ואחר ,ממנו להתפשט יכלו
 קיימים הם הזה היום ועד ,העולם נשות

 ,בנים והולידו ,אדם לבני כשפים ומלמדים
 נפילים ואותם .גבורים ענקים להם וקראו

  .נתבאר והרי ,אלהים בני נקראים

 éúçðã àúòùáå]à[àîìòã àøéåàá åîéìâà 
éðäå àùð éðáë ïåæçúàåæò "àæòå à" åãøîã ì
á÷ ïåì ìéôàå àìéòì" àòøàá åîéìâàå ä

äéðî àèùôúàì åìéëé àìå äéá åîéé÷úàåá 
 àã àîåé ïòë ãòå àîìò éùð øúá åòè øúáìå
 åãéìåàå àùð éðáì ïéùøç éôìåàå éîéé÷ ïåðéà
 ïåø÷à íéìéôð ïåðéàå ïéøáâ íé÷ðò åäì åø÷å ïéðá

éäìà éðá" øîúà àäå í]øñç[â:  
 אשר האדם את אמחה 'ה ויאמר"

 ,פתח יוסי רבי ".האדמה פני מעל בראתי
 , בא וראה,"םכמחשבותי מחשבותי לא כי"

 שותק הוא ,מאחר םולנק רוצה אדם כשבן
 רוישמ ההוא לו יודיע שאם ,דבר אומר ולא
 לא הוא ברוך הקדוש אבל .לו יוכל ולא

 עד בעולם דין עושה לאש ,כך עושה
 ,ושלש םיפעמי פעם להם ומודיע שמכריז

 מה לו שיאמר בידו שימחה מי אין כי
 לעמוד יוכל ולא ממנו ישמר ולא ,עשית
 את אמחה 'ה ויאמר" ,בא וראה. לפניו

 ,"האדמה פני מעל בראתי אשר האדם
 כמה בהם והתרה נח ידי על להם הודיע

 הביא ,שמעו שלא אחר .שמעו ולא פעמים
 .הארץ פני מעל אותם והאביד דין עליהם

 שמו את ויקרא" ,בנח כתוב מהבא וראה 
 למה( ".ממעשנו ינחמנו זה לאמר נח

 אלא ,"זה" ולמה ,"לאמר" כאן ]כתוב[
 רמז .צדיק זה "זה" ,האשה זו "לאמר"

 .הארץ מנוחת לנח קרא הוא ברוך שהקדוש
 קורא זה מקום אלא ,לאמר זה מה ,"לאמר"

 זה לאמר" .הקדושה ארץ ,ומיהו ,נח לו
 הוא ברוך הקדוש אותו עשה ,"ינחמנו
 זה" כאן כתוב .עליונהדוגמא כ למטה

 אשרי ".לו קוינו 'ה זה" שם וכתוב ,"ינחמנו
 חותמת של ברישום שרשומים הצדיקים

 והוא ,בשמו רשומים להיות העליונה המלך

åäé øîàéå" éúàøá øùà íãàä úà äçîà ä
 äîãàä éðô ìòî)æ å úéùàøá ( çúô éñåé éáø

)ç äð äéòùé ( àú íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë
 àìå ÷éúù àøçàî àî÷ðì éòá ùð øá ãë éæç
 äéì ìéëé àìå øîúñé äéòãåà åìéàã éãéî øîà

á÷ ìáà" àîìòá àðéã ãéáò àì ãéáò éëä åàì ä
ì òãåàå æéøëàã ãò ïéâá àúìúå ïéøú àðîæ åä

úãáò äî äéì àîééã äéãéá éçîéã éàúéà àìãã 
 éæç àú äéî÷ àîéé÷ì ìéëé àìå äéðî øîúñé àìå

åäé øîàéå" ìòî éúàøá øùà íãàä úà äçîà ä
 ïåäá éøúàå çðã àãé ìò ïåì òãåà äîãàä éðô

òîù àìå ïéðîæ äîëé éúééà åòîù àìã øúá 
éôà ìòî ïåì ãéáåàå àðéã ïåäéìò éæç àú àòøà 

 çðá äéá áéúë äî)èë ä úéùàøá ( úà àø÷éå
åîùäåðùòîî åðîçðé äæ øîàì çð å) ]ñ"à [äæ 

àìà äæ éàîàå øîàì àëä éàîàæ æîø ]ã[á÷" ä
 äéì àø÷)ì( øîàì éàî øîàì àòøàã àçééð çð

àã øúà àìà  àòøà åäéà ïàîå çð äéì éø÷
 àùéã÷>øîàì <)øîàå( äéì ãáò åðîçðé äæ 

á÷"úúì ä äæ àëä áéúë äàìéò àðååâë à
 íúä áéúëå åðîçðé)è äë äéòùé (åäé äæ" åðéå÷ ä

 åîéùøá ïéîéùøã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ åì

                                                                                                                                                                                     

נעשו יותר עבים וגולם בציור רוחני שלהם עד שנתלבשו בציור גופניי מזה העולם ונשארו למטה  א
עוד היום הזה הם בהרי חשך ומלמדים כשפים ' פי' ז כשאר בני אדם וזה שאמר ועד כאן יומא וכו"בעוה

 ). א"ד(א ”משפטים קיא ופנחס רלג ע. לבני אדם
  ).ו"לש(ג "כ בזוהר רות יד רע"ז אי אפשר להתפשט עוד כ"ימים ועי' אתעכבו זמשום ד ב
  ).הערת הזוהר(ב "ו כבוד ול"מ' א ונמשך אחריו סי"ל' ב עד שו"ח די"תמצאהו בז ג
מה תעשה כי הוא האומר ' שאין בנמצא מי שיעמוד לנגדו לומר לו מה תעשה כי מי יאמר לו ית ד

  ).א"ד(' ועושה ית
 ).רת הזוהרהע(' א' ס ה
  ).הערת הזוהר(י "בהגהת האר' ובתוס' זה מקומו בדף ס ו
 .ע מקורו" נוסף בדפוס וילנא וצ–  לאמר דא אתתא זה דא צדיקז
בסוד אות ברית קדש והוא קורא להם שמות ' וית' הצדיקים רשומים ברשומות חותם טבעת המלך ית ח

 ).א"ד(בארץ כמבואר 
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 את ויקרא" כתוב .כראוי בארץ שמות םֹש
 למה ,"יעקב שמו ויקרא" וכתוב ,"נח שמו
 וכאן ,)אחת( דרגה שם אלא .את כתוב לא

 ,"'ה את ואראה" שנאמר כמו ,אחרת דרגה
 כאן גם ,'ה את אלא 'ה ואראהלא כתוב 

 הקדוש ,ממש דרגתו ,יעקב שמו ויקרא
 ,ת"א כאן אבל ,יעקב לו קרא הוא ברוך

 ,יודע היה מאיפה ).השכינה את להכליל
 את קלל הוא ברוך שהקדוש בשעה אלא

 ,"בעבורך האדמה ארורה" שכתוב ,העולם
  פניל אדם אמר

 à÷ãë àòøàá ïäîù éåù åäéàå ïéîéùø äéîùá
áéúë úåàéà) åë äë úéùàøá ( á÷òé åîù àø÷éå

àâøã íúä àìà úà áéúë àì éàîàá àëäå 
ã øîà úàã äîë àøçà àâø)à å äéòùé ( äàøàå

åäé úà"åäé äàøàå ä" úà àìà áéúë àì ä
åäé" äéìéã àâøã á÷òé åîù àø÷éå àëä óåà ä
á÷"à àëä ìáà á÷òé äéì éø÷ ùîî ä" ú

àúðéëù àììëàì ( àúòùá àìà òãé äåä àðî
á÷ èééìã" àîìò ä] áéúëã)æé â úéùàøá (

êøåáòá äîãàä äøåøà[éî÷ íãà øîà   
  çð/á  

 עד ,עולם של רבונו ,הוא ברוך הקדוש
 עד ,לו אמר .בקללה העולם יהיה מתי
 עד מחכים והיו ,כמותך מהול בן לך לדושיו

 אותו ראה שנולד וכיון ,נח שנולד שעה
 שכינה וראה ,הקדש באות רשום מהול

 מה על שמו את קרא ואז ,עמו דבוקה
 יודעים היו לא בתחלה .כך אחר שעשה

 עבודת עושים והיו ,שוולחר רוולקצ עולזר
 התקין ,נח שבא כיון ,בידיהם האדמה

 לתקן שצריכים הכלים וכל ,להםאומנות 
 זה" שכתוב זהו ,רותיפ לעשות האדמה את

 מן ידינו ומעצבון ממעשנו ינחמנו
 ממה הארץ את הוציא שהוא ,"האדמה

 וקוצרים חטים זורעים שהיו ,שהתקללה
  ".האדמה איש" כתוב ולכן ,ודרדרים קוצים

á÷" íìåò ìù åðåáø ä]ãò[ àîìò àäé éúî 
à àúåéèìá" ìåäî ïá êì ãéìéúéã ãò ì] àðååâë

êìéã[ ïåéëå çð ãéìéúàã àúòù ãò ïàëçî ååäå 
ãéìééúàã øéæâ äéì àîçâ àùéã÷ úàá íéùø 

 àø÷ ïéãë äéãäá à÷áãúî àúðéëù àîçå
äéîùã ååä àì àúéîã÷á øúáì ãéáòã äî ìò 

öçîìå òøæîì éòãé ùøçîìå ã] éãáò ååäå
åäééãéá àòøàã àðçìåô[ ïé÷úà çð àúàã ïåéë 
ïéðàî ìëå åäì àúåðîåàä àòøà àð÷úì ïéëéøöã 

ää ïéøéô ãáòîì" ã)èë ä úéùàøá ( åðîçðé äæ
ã äîãàä ïî åðéãé ïåáöòîå åðùòîî àäåäéàå 

 àééèìúàã äîî àòøà ÷éôà] ïéèç ïéòøæ ååäã
ïéøãøãå ïéáåâ ïéøö÷å[ êë éðéâáå  áéúë)ë è íù (

äîãàä ùéà:  
 כמו ,"האדמה איש" ,אמר יהודה רבי

 צדיק שנקרא משום ,"נעמי איש" שנאמר
 ממה שעשה בקרבן הארץ את והוציא

 עוד לקלל ףיסוא לא" שכתוב ,שהתקללה
 נקרא ולכן ".האדם בעבור האדמה את

 מה על שם לו קרא זה ועל ,"האדמה איש"
 עלותמפ חזו לכו" ,פתח יהודה רבי .שיבא

 זה פסוק ".בארץ שמות שם אשר אלהים
 מה(" ' וגוחזו לכו" אבל .ונתבאר הקימוהו

 øîà úàã äîë äîãàä ùéà øîà äãåäé éáø
)â à úåø ( äì ÷éôàå ÷éãö éø÷àã ïéâá éîòð ùéà

 áéúëã àééèìúàã äîî ãáòã àðáø÷á àòøàì
)àë ç úéùàøá ( úà ãåò ìì÷ì óéñåà àì

âáå íãàä øåáòá äîãàä"éø÷à ãæ äîãàä ùéà 
éúééã äî ìò àîù äéì àø÷ àã ìòåç äãåäé éáø 

 çúô) åî íéìäúè (åëìèéäìà úåìòôî åæç " í

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו"ו וצ" נוסף בדפ– תיב ויקרא את שמו נח וכא
 .ע מקורו"נוסף בדפוס וילנא וצ) חדא (ב
  ).א"ד(ראוהו שנולד מהול ). הערת הזוהר(ב ”נח נט ע ג
  ).א"נ(מ "א. קרא שמיה אביו' פי ד
 ).הערת הזוהר(ב ”צו ע ה
 .ע מקורו" נוסף בדפוס וילנא וצ–דאיהו  ו
 ).א"ד(א ”ס ע' א' א שמות ה”כט ויקרא טז ע ז
 ).א"ד(שקראו לו בשם נח על שם העתיד שיתקן מנוחה בכלי אומנות המחרישה  ח
  ).א"ד(א ”ב זוהר חדש יט ע”נח ס ע ט
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 ,"לי הגד קשה חזות" שנאמר כמו ,חזו זה
 נבואה נגלתה הוא ברוך הקדוש במעשי
 ,"בארץ שמות שם אשר" .אדם לבני עליונה
 והוא( ).לכל גורם השם שהרי ,ודאי שמות
 א"ה ד"יו מפעלות היו שאלו ).שממון לשון

 משום אבל ,בארץ קיום שם ,א"ה ו"וא
 שמות שם ,אלהים של השם מפעלות שהיו
 תוהתעורר כעת ,חייא רבי לו אמר .בארץ

 שם שבין משום ,לו אמרתי אני כך לא ,לזה
 אני אבל .שבח הוא הכל זה שם ובין זה

 ששם ,החברים שהעירו כמו לו אמרתי
 שם( ממש שמות ,בארץ שמות ,שמות
 בהם להשתמש ילבשב ,ולמה ,בארץ

 יצחק רבי ).בעולם קיום ולהיות העולם
 שאמר מהאפילו ו ,]אמת [הוא הכל ,אמר
 יהיה העולם שאלו .אמר יפה ,יהודה רבי

 משום אבל ,העולם יתקיים ,הרחמים בשם
 שם ,דין על ועומד דין על נברא שהעולם

 לא כך שאלמלא ,הוא ויפה ,בארץ שמות
 ניב חטאי מלפניהתקיים ל העולם יוכל

  .האדם

åâå åæç åëì ìáà øîúàå äåî÷åà àø÷ ')]ð"à [ éàî
 øîà úàã äîë åæç)á àë äéòùé ( äù÷ úåæç

á÷ã éåãáåòá éì ãâåä" äàìò äàåáð éìâúà ä
 éàãå úåîù õøàá úåîù íù øùà àùð éðáì

àìëì íéøâ àîù àäã ïåîîù ïåùì àåäå(àã  åìà
úåìòôî ååäåé "ä ã"àå à"ä å" õøàá íåé÷ íù à

éäìàã àîù úåìòôî ååäã ïéâá ìáà" íù í
à õøàá úåîù" úøòúà àúùä àééç éáø ì

 àîù ïéáã ïéâá äéì àðéîà éëä àðà åàì éàäì
 àðà ìáà àçáù àåä àìë àã àîù ïéáå àã
 ïäîù éåùã àéøáç åøòúàã äîë äéì àðéîà

õøàá úåîùá ùîî úåîù )]ð"à [ õøàá íù
éàîàå éåäîìå àîìò åäá àùîúùàì ïéâá 

àîìòá àîåé÷ ( åìéôàå àåä àìë øîà ÷çöé éáø
àã äî" àîìò àäé åìàã øîà÷ øéôù äãåäé ø

 éøáúàã ïéâá ìáà àîìò íéé÷úé éîçøã àîùá
 úåîù íù àðéã ìò àîéé÷å àðéã ìò àîìò
 àîìò ìéëé àì êë àìîìàã àåä øéôùå õøàá

àùð éðáã ïåäéáåç éî÷î àîéé÷úàì:  
 שם על לו קראו נח כשנולד ,א וראהב
 נוח ,לעולם נוח ,לו נוח ,נח( ,נחמה של

 נוח ,לעליונים נוח ,לבנים נוח ,לאבות
 לעולם נוח ,הזה לעולם נוח ,לתחתונים

 אבל ,גורם השם )ולהיות( ושיהיה ,)הבא
 בהפוך נח ,כך לא הוא ברוך הקדוש )לגבי(

 ".חן מצא ונח" שנאמר כמו ,ן"ח ,אותיות
 השם ,בצדיקים .נח היינו חן ,יוסי ביר אמר

 שלהם השם ,ברשעים ,לטוב גורם שלהם
 בעיני חן מצא ונח" כתוב בנח .לרע גורם

 אותיותיו התהפכו יהודה בכור בער ,"'ה
 כיון , בא וראה.'ה בעיני רע ,ע"ר ר"ע .לרע

 שהם האדם בני מעשי את ראה ,נח שנולד
 גונז והיה ,הוא ברוך הקדוש לפני חוטאים

 ללכת לא כדי רבונו בעבודת ועסק צמוע
 באותו ,עסק הוא במה ,תאמר וכי .בדרכם

 עוסק והיה ,חנוך של וספר אדם של ספר

 àîù ìò äéì ïåø÷ ãéìééúà ãë çð éæç àú
 äîçðã)]ð"à [ àçééð àîìòì àçééð äéì àçééð çð

 àçééð ïéàìòì àçééð ïéðáì àçééð ïäáàì
ïéàúúìâéúàã àîìòì àçééð ïéã àîìòì àçééð  (

)éåäìå( ]éåäîìå[íéøâ àîù ã ìáà )ð"éáâì à (
á÷"à êåôäá çð éëä åàì ä úàã äîë ïç ïååú

 ïç àöî çðå øîà)ç å úéùàøá (à" ïç éñåé ø
 çð åðééä]àéé÷éãöá) [àéé÷éãöì( íéøâ ïåäéîù 

 çðå áéúë çðá ùéáì íéøâ ïåäéîù àéáééçá áèì
åäé éðéòá ïç àöî" åëôäúà äãåäé øåëá øòá ä

ò ùéáì éååúà"ø ø"åäé éðéòá òø ò" ä) úéùàøá
æ çì (îç çð ãéìééúàã ïåéë éæç àú ïåäéãáåò à

á÷ éî÷ ïàèç ïåðéàã àùð éðáã" æéðâ äåäå ä
äéøàîã àðçìåôá ìãúùàå äéîøâä àìã ïéâá 

                                                                                                                                                                                     

מה שהקשה ' עי). א"ד(ק "אותיות ודו' א שם בן ד"תמיהני הרי לא נמצא בפסוק הזה שם אלקים כלל כ א
והוא תמה לפי הספרים הפשוטים שבידינו וכבר בא חכם הרב מנחת ) (ב"הרש. מ" עיין התירוץ במק.א"בד

  ).א"נ) (ן"מאי(ב "מפעלות אלקים עש' שי והוכיח במישור שהוא טעות בספרינו והעיקר כנסחת הזוהר הק

 על ש"צירופי אותיות הקדושים לשמש בהם לפעול איזו פעולה לעת הצורך חלילה לפקוח נפש כמ ב
  ).א"ד(ש "שערי אורה בהקדמתו ע

 .'ח שער ד פרק ד"ע' ועי, )א"ע' ה וכן דף ט"א בהגה"צ ז ע"א על ספד"בהגר(כלומר מידת הצדיק  ג
 ).א"ד(ה לא מצא "ש ונח מצא חן אבל הקב"ה כמ"פ שנח הוה נייחא לכלא אבל לא כנגד הקב"אע ד
 ).א"ד(' הטמין את עצמו כדי לעסוק בתורתו ית ה
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 ,הוא שכך בא וראה .רבונו את דולעב בהם
 ,לרבונו קרבן להקריב נח ידע מאיפה שהרי
 העולם מה על חכמה שמצא משום אלא
 ,הקרבן על עומד שהוא וידע ,עומד

 עליונים עומדים היו אל הקרבן ואלמלא
  .ותחתונים

 ìãúùà äîá àîéú éëå åäééçøåàá êäîì
àåääáàêåðçã àøôñå íãàã àøôñ á äåäå 

 àåä éëäã éæç àú äéøîì çìôîì åäá ìãúùà
 äéøîì àðáø÷ àáø÷ì òãé äåä àðî çð àäã

ìò àúîëç çëùàã ïéâá àìà íéé÷úî äî 
 àðáø÷ àìîìàå íéé÷úî àðáø÷ ìòã òãéå àîìò

éàúúå éàìò éîéé÷ ååä àì:  
 עמו והיו ,בדרך הולך היה שמעון רבי

טרם  .חייא ורבי יוסי ורבי בנו אלעזר רבי
 הדרך ,לאביו אלעזר רבי אמר הולכיםשהיו 

 דברי עולשמ רוצים] אנו[ ,לפנינו קנתומת
 בדרך וגם" ,ואמר שמעון רבי פתח .תורה

 אדם כשבן ,"' וגוחסר לבו לךוה כשהסכל
 ,הוא ברוך הקדוש לפני דרכיו לתקן רוצה

 ולהתפלל בו מלךילה צריך לדרך יצאטרם ש
 צדק" שכתוב ששנינו כמו ,דרכו על לפניו
 שהרי ,"פעמיו לדרך וישם יהלך לפניו

 מאמין שלא ומי .ממנו נפרדת לא השכינה
  כתוב מה ,ברבונו

éæà äåä ïåòîù éáø éáø äéîò ååäå àçøàá ì
 éìæà ååäã ãò àééç éáøå éñåé éáøå äéøá øæòìà

à" àð÷úî àçøà éäåáàì øæòìà ø)ïî÷] (ïîú[ 
 ïåòîù éáø çúô àúééøåàã éìî òîùîì ïðéòá

 øîàå)â é úìä÷ ( åáì êìåä ìëñäùë êøãá íâ
åâå øñç ' éî÷ äéçøà àð÷úàì éòá ùð øá ãë

á÷"àëìîàì éòá àçøàì ÷åôé àì ãò ä äéá 
 áéúëã ïðéðúã äîë äéçøà ìò äéî÷ éìöìå

)ãé äô íéìäú (÷ãöâ êøãì íùéå êìäé åéðôì 
 ïàîå äéðî àùøôúà àì àúðéëù àäã åéîòô

áéúë äî äéøîá àðîéäî àì åäéàã  
  èð/à  
 ".חסר לבו הלך שהסכל בדרך וגם" ,בו

 ילך שלא הוא ברוך הקדוש זה ,"לבו" זה מי
 משום ,ובדרכ מסיועו וגורע בדרך עמו

טרם  ,ברבונו מאמין שלא אדם שאותו
 .רבונו סיוע את בקש לא לדרכו יצאש
 בדברי עוסק לא ,הולך כשהוא בדרךאפילו ו

 עם יחד הולך שאינו ,חסר לבו ולכן ,תורה
 סכל לכל" ואומר .בדרכו נמצא ולא רבונו
 של אמונה דבר כששומעאפילו ו ,"הוא

 ,בזה קולעס טפשות שזו אומר הוא ,רבונו
 הברית אות על אדם לבן ששאלו זה כמו
 דבר שלא ואומר ,האדם בבשר מוושישר

 הזקן ייבא רבי זאת שמע .הוא אמונה
 ואנו .עצמות של גל ונעשה ,בו והסתכל

 רוצים הוא ברוך הקדוש בסיוע הזו בדרך
  .תורה דברי לומר

 ïàî øñç åáì êìåä ìëñäùë êøãá íâå äéá
á÷ àã åáì"å àçøàá äéîò êäé àìã ä ïî òøâ

]éñéäéçøàá äéúò) [äéçøà àúòéñ( àåääã ïéâá 
 ùð øá]ã[ ÷åôé àì ãò äéøàîá äéá ïîéäî àì

 àì àçøàá)éòá] (àòá[ åìéôàå äéøàîã àúòéñ 
 éìîá ìãúùà àì ìéæà åäéà ãë àçøàá
 äéãäá ìéæà àìã øñç åáì êë éðéâáå àúééøåàã
 ìëñ ìëì øîàå äéçøàá çëúùà àìå äéøîã

îù ãë åìéôà àåä äéøàîã àúåðîéäîã äìî ò
 éàäë äéá àìãúùàì àåä àúåùôèã øîà àåä

îéùøã àîéé÷ úà ìò ùð øáì åìéàùãå 
åàì øîàå ùð øáã äéøùááã àúåðîéäî åäéà 

 àìú ãéáòúàå äéá ìëúñàå àáñ àáéé áø òîù
 ïðàå éîøâã]éàäá) [àä( àúòééñá àçøåà 

á÷ã"àúééøåàã éìî øîéîì ïðéòá ä:  
 אהלך דרכך 'ה הורני" ,ואמר פתח
 זה פסוק ".שמך ליראה לבבי יחד באמתך

 øîàå çúô)àé åô íéìäú (åäé éðøåä" êëøã ä

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ”צז ע א
 מלפניו נגזרהכל זה מראה ש). א"נ) (מ"א(ר ואחד של חנוך "ספרים אחד של אדה' משמע דהוה ב ב

  ).א"ב קיב ע"ה ח"דע (ה במחשבה לפניתש ובסוד כך על"ובכוונה ממנו ית
 ).א"ד(ב ”ב מב ע”ב ויחי רמ ע”לעיל מח ע ג
כלל ואינה בכלל מצות האמונה ובשביל זה אדם אחד היה מהרהר על מצות מילה ואמר שאין זו מצוה  ד

  ).א"ד(ייבא סבא עיניו בו וענשו שנעשה גל עצמות כמבואר ' נתן ר
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 ברוך הקדוש ביד הכל ,שנינו שהרי ,קשה
 איך ודוד ,רשע או צדיק מלהיות חוץ הוא
 דוד אלא .הוא ברוך מהקדוש זה את תבע

 דרך אותה ,"דרכך 'ה הורני" ,אמר כך
 ,אותו ולדעת עיני לגלות קנתוומת מישור

 אמת ךבדר אלך ,"באמתך אהלך" כך אחר
 מה ,"לבבי יחד" .ולשמאל לימין אסטה ולא
 ".וחלקי לבבי צור" שנאמר כמו ".לבבי" זה

 להדבק ,שמך את ליראה מבקש אני זה וכל
 ליראה" .כראוי דרכי את רולשמ ,ביראתך

 היראה שרויה שבו חלקי מקום "שמך
 את שירא אדם בן כל ,בא וראה. לירא

 האמונה עמו שרויה הוא ברוך הקדוש
 בעבודת שלם הוא אדם אותו שהרי ,כראוי
 לא ,רבונו יראת בו שרויה שלא ומי ,רבונו

 לו להיות כדאי ואינו ,אמונה בו שרויה
  .הבא לעולם חלק

 àø÷ éàä êîù äàøéì éááì ãçé êúîàá êìäà
á÷ã àãéá àåä àìë ïðéðú àäã àéù÷" øá ä

 àáééç åà äàëæ éåäîì íòî àã òáú êéä ãåãå
á÷"åäé éðøåä øîà÷ éëä ãåã àìà ä" êëøã ä

î çøà àåääéùå òãðîìå éðéò äàìâì àð÷úîå ø
 èåù÷ çøàá êäéà êúîàá êìäà øúáìå äéì

éááì ãçé àìàîùìå àðéîéì éèñà àìåà ïàî 
 øîà úàã äîë éááì)åë âò íù ( éááì øåö

 êîù úà äàøéì òáú àðà àã ìëå é÷ìçå
]çãá à÷áãúàìêúì) [àúìçã ÷áãúà( 

 øúà êîù äàøéì úåàé à÷ãë éçøåà àøîúñàì
 ìë éæç àú ìçãîì àúìçã àéøù äéáã é÷ìåç

á÷ì äéì ìéçãã ùð øá" äéîò àéøù ä
 íéìù ùð øá àåää àäã úåàé à÷ãë àúåðîéäî
 àìçã äéá àéøù àìã ïàîå äéøîã àðçìåôá
 åäéà åàìå àúåðîéäî äéîò àééøù àì äéøîã

äéì éåäîì éàãëéúàã àîìòá à÷ìåç :  
 כאור צדיקים וארח" ,ואמר פתח עוד

 אשריהם ".היום נכון עד ואור הולך גהונ
 ,הבא ובעולם הזה בעולם הצדיקים
בא . כבודםב רוצה הוא ברוך שהקדוש

 כאור צדיקים וארח" ,כתוב מה ,וראה
 האור אותו כמו ,"אור נוגהכ" זה מה ".גהונ

 במעשה הוא ברוך הקדוש שברא המאיר
 לעולם לצדיקים שגנז אהוה ז ,בראשית

 באורו עולה שהוא ,"ואור הולך" .הבא
 מה ברשעים אבל .ממנו גורע ולא תמיד
 במה ידעו לא כאפלה רשעים דרך" ,כתוב

 אלא ,יודעים לא וכי ,"ידעו לא" ".יכשלו
 הזה בעולם מהועק בדרך שהולכים רשעים

 הקדוש שעתיד )להם( להסתכל רוצים ולא
 עולם באותו אותם וןלד הוא ברוך

 צווחים והם ,גיהנם בדין ולהכניסם
 ולא אזנים נו שלא הרכלנו אוי ,ואומרים
 וי ,אומרים יום ובכל .עולם באותו הקשבנו

  .זה

 øîàå çúô åú)çé ã éìùî ( íé÷éãö çøàå
 ïåðéà ïéàëæ íåéä ïåëð ãò øåàå êìåä äâåð øåàë

á÷ã éúàã àîìòáå ïéã àîìòá àé÷éãö" éòá ä
éø÷éá øåàë íé÷éãö çøàå áéúë äî éæç àú ïåä

 àøáã øéäðã àøåäð àåääë äâåð øåàë éàî äâåð
á÷" ïåì æéðâã àåä àã úéùàøáã àãáåòá ä

 ÷éìñ åäéàã øåàå êìåä éúàã àîìòì àé÷éãöì
 äî àéáééçá ìáà äéðî òøâ àìå øéãú äéøåäðá

 áéúë)èé íù ( åòãé àì äìôàë íéòùø êøã
ì éëå åòãé àì åìùëé äîá àéáééç àìà ïéòãé à

 ïàòá àìå àîìò éàäá àçøàã åîé÷òá éìæà
 ïéîæã àìëúñàì)ïåì (á÷" àåääá åäì ïãéîì ä

 ïéçååö ïåðéàå íðäéâã àðéãá ïåì äàìòàìå àîìò
ïéðãåà àðëéøåà àìã ïì éåå ïéøîàåá àðúéöà àìå 
 éåå éøîà àîåé ìëáå àîìò àåääá)àã] (äæ[â:  

 אהו ברוך הקדוש עתיד ,בא וראה
 להם ולתת הבא לעולם לצדיקים להאיר

 לעמוד שולטת לא שעין מקום ,חלקם שכר

á÷ ïéîæ éæç àú" àé÷éãöì ïåì àøäðàì ä
 øúà ïåä÷ìåç øâà ïåì áäéîìå éúàã àîìòì

                                                                                                                                                                                     

אתה לבבי שהיא השכינה תתייחד אתה עלי כדי שיראתך תהיה על פני זהו ליראה את שמך ונמצא ' פי א
  ).א"נ(מ "א. ה"ז תלה היראה בעצמו ולא בהקב"לפ

ז והוא דבר אשר מעוות לא יוכל לתקון לכן "ו לשמוע דברי מוסר בעהשלא הטינו אזנינו ולא אבינ ב
' ש וכו"ל מי שטרח בע"ב כארז"ז כדי שיהיה לו מה לאכול בשבת שהוא עה"ש שהוא עה"יטרח האדם בע

 ).א"ד(
 ).הערת הזוהר(ב ”רלז ע ג
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 אלהים ראתה לא עין" שנאמר כמו ,עליו
 ויצאו" וכתוב ".לו למחכה יעשה זולתך
 וכתוב ,"בי שעיםוהפ האנשים בפגרי וראו

 כפות תחת אפר יהיו כי רשעים ועסותם"
 הזה בעולם הצדיקים אשרי ".רגליכם
 לעולם צדיקים" כתוב עליהם ,הבא ובעולם

 לשמך יודו צדיקים אך" וכתוב ,"ארץ יירשו
  ".פניך את ישרים ישבו

 øîà úàã äîë äéìò í÷éîì àèìù àì àðéòã
)â ãñ äéòùé (éäìà äúàø àì ïéò" äùòé êúìåæ í

 áéúëå åì äëçîì)ùãë åñ í ( éøâôá åàøå åàöéå
 áéúëå éá íéòùåôä íéùðàä)àë â éëàìî (

 íëéìâø úåôë úçú øôà åéäé éë íéòùø íúåñòå
 éúàã àîìòáå ïéã àîìòá àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ

 áéúë åäééìò)àë ñ äéòùé ( åùøéé íìåòì íé÷éãö
 áéúëå õøà)ãé î÷ íéìäú ( åãåé íé÷éãö êà

êéðô úà íéøùé åáùé êîùì:  
  :]åäé êåøá"ïîàå ïîà íìåòì ä] øñç  .ואמן אמן לעולם 'ה וךבר
  èð/á  
  çð úùøô:  
 ועמך" ,פתח חייא רבי ".נח תולדת אלה"

 מטעי נצר ארץ יירשו לעולם צדיקיםכולם 
 ישראל אשריהם ".להתפאר ידי מעשה

 התורה דרכי ויודעים בתורה שעוסקים
 כל , בא וראה.הבא לעולם יזכו שבגללה
 ,מהל ,הבא לעולם חלקהם ל יש ישראל
 עומד שהעולם הברית ששומרים משום
 יומם בריתי לא אם" שנאמר כמו ,עליה
 ועל ,"שמתי לא וארץ שמים קותוח ולילה

 ,אותה וקבלו הברית ששומרים ישראל זה
 אלא ,עוד ולא .הבא לעולם חלק להם יש

 מי כל ,למדנו מכאן .צדיקים נקראולכן 
 ,עליה דעומ שהעולם הזו הברית ששומר

 ששמר משום ,מיוסף ,לנו ןִיַנִמ .צדיק נקרא
 כך ועל .צדיק שנקרא זכה העולם ברית את

 ".ארץ יירשו לעולם צדיקים כולם ועמך"
 פסל מקום בכל "אלה" ,אמר אלעזר רבי
 כתוב מה .'וכו שנינו ,הראשונים את

 מעדן צאוי ונהר" ,בראשית בפרשת למעלה
 אותו ."' וגויפרד ומשם הגן את להשקות

 ומשקה לגן ונכנס ויוצא ששופע הנהר

 äìà çð úåãìåú)è å úéùàøá ( àééç éáø
 çúô)àë ñ äéòùé ( íìåòì íé÷éãö íìë êîòå

øàôúäì éãé äùòî éòèî øöð õøà åùøééà 
 éòãéå àúééøåàá éìãúùîã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ
 àú éúàã àîìòì ïåëæé äðéâáã àúééøåàã ïéçøà

éæçáïåì úéà ìàøùé ìë â éúàã àîìòì à÷ìåç 
 úéøá ïéøèðã ïéâá àîòè éàî íéé÷úà àîìòã

äéìòã øîà úàã äîë )äë âì äéîøé ( àì íà
 éúîù àì õøàå íéîù úå÷ç äìéìå íîåé éúéøá

ìàøùé àã ìòåäåìéá÷å úéøá éøèðã å úéà äéì 
àìà ãåò àìå éúàã àîìòá à÷ìåç ïåìæ êë ïéâá 

 øéèðã ïàî ìë àðôéìåà ïàëî íé÷éãö ïåø÷à
úéøá éàäç ÷éãö éø÷à äéìò íéé÷úà àîìòã 

ì àðî äëæ àîìò úéøáì äéì øèðã ïéâá óñåéî ï
 íìåòì íé÷éãö íìë êîòå êë ìòå ÷éãö éø÷àã

õøà åùøééè )àë ñ äéòùé ( äìà øîà øæòìà éáø
íéðåùàøä úà ìñô øúà ìëáéåëå ïðéðú  ' äî

 úéùàøáã àúùøôá àìéòì áéúë) á úéùàøá
                                                           

 ).א"ד(ריש ויחי ב ולקמן ”לעיל לג ע' ב ועי"ז יזכו לחיי העוה"צדיקים הם ישראל בתורה ובמצות ועי א
  ).א"נ(מ "א. דלא ידעי אורייתא' אפי' פי ב
  ).א"נ(כ התורה בגינה יזכון לעלמא "חלק דוקא משא ג
מלטמאו בביאות אסורות שהמילה היא מצוה גדולה דעלמא אתקיים עליה והרי הוא מקיים כל  ד

 ).א"נ(העולם כולו 
נ כי זמן הנטירה הוא מיום "א.  קבלואיידי דחביבא ליה אקדמיה שהמקבלו ואינו שומרו כאלו לא ה

  ).א"נ(כ כשיהיה לו בן מקבל המצוה למולו "היותו לאיש יצרו מתגבר עליו ושמרו ואח
 .זוהר הרקיע' עי ו
 ).א"נ(דאף דאינם צדיקים שעברו על שאר מצות כיון ששומרין אות ברית קודש צדיקין אקרון  ז
 ).א"נ(ח "ז. חר שכל העולם אתקיים עליהשאין בו אלא מצוה זו צדיק אקרי א' כלומר אפי ח
א ודף נה מבואר שם כל ”עיין בפרדס בשער צנורות ועיין סוד נח ותיבתו בתקונים תקון כא דף מו ע ט

  ).א"ד(הפרשה בדרך נסתר 
  .יהל אור' עי י
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 נחת לו ועושה ,שלמעלה מהשקאה אותו
 נוח אז הוא ,זרעים ומגדל רותיפ ועושה

 ,לגן( בו מנוחה עושה וזה ,לגן נוח וזה ,לכל
 ,"שבת בו כי" שנאמר כמו ,)בו חונ והגן

 סוד וזה ".השביעי ביום תווישב" וכתוב
  .אחר ולא תולדות עושה זהה שדבר

é ( ãøôé íùîå ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå
åâå ' ãéâðã øäð àåää é÷ùàå àúðâì ìééòå ÷éôðå

àçééð äéì ãéáòå àìéòìã åé÷ùî äéìà ãéáòå 
ïéáéàá àçééð ïéãë àåäå ïéòøæ éáøå ]àìëì [

)àìëã( àçééð ãéáò àãå àúðâì äéì àçééð àãå 
 äéá]ð"äéá àçééð àúðâå àúðâì à[ úàã äîë 

 úáù åá éë øîà)â á úéùàøá ( áéúëå)â á íù (
àãå éòéáùä íåéá úåáùéåéâæø  ãéáò àã äìîã à

àøçà àìå úåãìåúã:  
 הברית למטה נח וז דוגמאכ ,בא וראה

 נקרא זה ועל ,שלמעלה דוגמא היה הקדוש
 נח שהרי ,למדנו וסוד ".האדמה איש"

 זרע םילקי עמה להתחבר בהילת הצטרך
 זו מי ".זרע לחיות" שכתוב ,הכל של
 בהיוהת ונח ,הברית ארון )זה(זה  ,בהיהת

 .שלמעלה )זו(וגמא  דכמו הם כך למטה
 את תיווהקימ" שכתוב ,ברית כתוב בנח

 ברית בוהתקיים ש ועד, "' וגואתך בריתי
 את תיווהקימ" שכתוב ,בהילת נכנס לא

 היתה ואז ".בהיהת אל ובאת אתך בריתי
 הכל ,ונח בהיתה )זו( .הברית ארון בהיהת

 הזאת שהברית ובגלל .שלמעלה דוגמאכ
 נח וז גמאדוכ ,תולדות עושה הוא ,למעלה

 כמו( לכן .תולדות עושה הוא )למטה(
 "צדיק איש נח" ".נח תולדת אלה" )שנאמר

 כתוב זה ועל ,שלמעלה כמו בודאי הוא כך
 על מתקיימת והארץ ,"עולם יסוד וצדיק"

 ,עליו עומד שהעולם העמוד הוא שהרי ,זה
 .למטה צדיק נקרא ונח ,צדיק זה ,ומיהו
 תהלךה האלהים את" ,הכל של )זה( וסוד

 ,לעולמים ממנו נפרד שלא ,דוקא ,"נח
 איש ,שלמעלה דוגמאכ בארץ הוא ושיהיה

 של שלום ,שלום ברית ,העולם יסוד צדיק
 ונח" ,זה ועל ,ודאי האדמה איש ,העולם

  ".'ה בעיני חן מצא

éæç àúä ]àã àðååâë[ àîéé÷ àúúì çð 
]äåä àùéã÷[ ùéà éø÷à àã ìòå àìéòìã àîâåã 

ðôéìåà àæøå äîãàä äáéúì êéøèöà çð àäã à
 áéúëã àìåëã àòøæ àîéé÷ìå äá àøáçúàì

)â æ úéùàøá ( àã äáéú ïàî òøæ úåéçì>àã<å 
äáéúå çðå úéøáä ïåøàæ  ååä éëä àúúì) àîâåãë

àãàìéòì  (]àìéòìã àðååâë[ úéøá äéá áéúë çð 
 áéúëã)çé å íù (åâå êúà éúéøá úà éúåîé÷äå '

ìééò àì úéøá äéá íéé÷úàã ãòå àúåáéúì 
 ìà úàáå êúà éúéøá úà éúåîé÷äå áéúëã

 úéøáä ïåøà äáéú äåä ïéãëå äáéúä)àã ( äáéú
 úéøá éàäã ïéâáå àìéòìã àðååâë àìë çðå

ä àìéòì çð àã àðååâë úåãìåú ãéáò àå]ìàúú[ 
 úåãìåú ãéáò åäéà>êë éðéâá<) >ð"à < äîë

øîà úàã (÷éãö ùéà çð çð úåãìåú äìà ) å íù
è (åä éëä àã ìòå àìéòìã àðååâë éàãå à) éìùî

äë é ( àã ìò àòøàå áéúë íìåò ãåñé ÷éãöå
 äéìò àîéé÷ àîìòã àãåîò åäéà àäã úîéé÷úà
 àæøå àúúì ÷éãö éø÷à çðå ÷éãö àã åäéà ïàîå

]ð"àã à[éäìàä úà àìëã " çð êìäúä í] à÷ééã
éåäîìå ïéîìòì äéðî ùøôúà àìã) [éåäîì( àåä 

ìéòìã àðååâë àòøàá àãåñé ÷éãö ùéà à
 äîãàä ùéà àîìòã àîìù íåìù úéøá àîìòã

                                                                                                                                                                                     

  .זוהר הרקיע' עי א
 ).א"נ(איבין קאי על נשמות נבראות וזרעין קאי על מלאכים הנבראים עם הנשמות  ב
 . בדפוס וילנא איתא וצע מקורו–ודא  ג
  ).א"נ(מ "א. היינו אלה פוסל' פי ד
 ).הערת הזוהר(ב ”כח ע ה
  ).הערת הזוהר(ב ”לג ע ו
) ג"ק י"ג עם תיבת נח שתיבה עם המלה במ"ק י"ופשוט נח במ(ע "נח עם התיבה כמנין תיבה וצ' פי ז

' ק ועיא ולא ד"בד' עי). הערת הזוהר(ג "ל י"ק ר"תיבה עם התיבה במ' נראה יותר נכון כי נח בגי). א"ד(
 ).א"נ(ב "הרש. מ"הפירוש במק
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 àã ìòå éàãå)íùç  (åäé éðéòá ïç àöî çðå"äà:  
 זה מה ". בדורותיוהיה תמים"

 הוא ,ממנו שיצאו אותם אלה ,"בדורותיו"
 . מכולםשלם היה והוא , כולםאת השלים

 התהלך" שכתוב ,מהול שנולד "היה תמים"
 בדורות ולא "ותיובדור" ,"תמים והיה לפני
 תולדות( יצאו ממנו שהרי ,העולם של

  ).בעולם

 ïåðéà ïéìà åéúåøåãá éàî åéúåøåãá äéä íéîú
 íéìù äåä àåäå åäìåëì íéìùà àåä äéðî å÷ôðã

 áéúëã ìåäî ãéìééúàã äéä íéîú åäìëî) íù
à æé ( àìå åéúåøåãá íéîú äéäå éðôì êìäúä

àîìòã ïéøãáá å÷ôð äéðî àäã ] úåãìåú
àîìòá[:  

 שנברא מיום היה ראוי נח ,בא וראה
 כנסילה אחד בוריבח בהיבת להיות העולם

 היה לא ,כאחד התחברו שלא ועד ,בה
 ומאלה" ,כתוב מה כך אחר .כראוי העולם
 שנאמר כמו ,"נפצה" מהו ,"הארץ כל נפצה

 רודיפ נמצא שמשם ,"יפרד ומשם"
 אחד והכל הצדדים לכל תולדות והתפזרו

 אלה ,"נח תולדת אלה" לכן .אחתדוגמא כ
  שעושה הוא העולם יסוד שהרי ,ודאי

 àîìò éøáúàã àîåéî éæçúà çð éæç àú
ãç àøåáçá äáéúá éåäîìâ àì ãòå äá ìòéîìå 

 úåàé à÷ãë àîìò äåä àì àãçë åøáçúà
 áéúë äî øúáì)èé è íù ( ìë äöôð äìàîå

 øîà úàã äîë äöôð åäî õøàä)é á íù ( íùîå
ùà ïîúîã ãøôé úåãìåú åøãáúàå àãåøô çëú

 êë éðéâá àãç àîâåãë ãç àìëå ïéøèñ ìëì
 àîìòã àãåñé àäã éàãå äìà çð úåãìåú äìà

ãéáòã åäéà:  
  àúôñåú:  

 וצדיק צדיק כל אלא .םיפעמי נח למה
  שבעולם

 éã ÷éãöå ÷éãö ìë àìà éðîæ éøú çð äîì
àîìòá  

  ñ/à  
  øäæ  

 אבא רבי בא .בארץ לקיים תולדות
 ,ושובר סלע נוקב בכחו אריה ,אמר .ונשקו

 בהיהת עורימש ,וראה ובא ,בודאי זה כך
  .זה כך גם

]àîéé÷ì úåãìåú[àòøàá ) àîéé÷ì( éáø àúà 
àéøà øîà äé÷ùðå àáàã áé÷ð àøðéè äéìéçá 

éæç àúå éàãå àåä êë øáúåä àøåòéùî 
àåä éëä éîð óåà àúåáéúãå:  

 'ה מפעלות חזו לכו" ,פתח אלעזר רבי
 הרי הזה הפסוק ,"בארץ שמות שם אשר

 זה מה ,"חזו לכו" אבל .ובארוהו ,נתבאר
 ".לי גדוה קשה חזות" שנאמר כמו ,"חזו"

 מתגלה עושה הוא ברוך שהקדוש במעשיו
 שם אשר" .אדם לבני עליונה נבואה
. לכל גורם השם שהרי ,ודאי ּמֹותֵׁש ,"ַׁשּמֹות
 ,"' וגוזה לאמר נח שמו את ויקרא" כתוב
 "לאמר" אלא ".זה" ולמה ,"לאמר" ןכא למה

 çúô øæòìà éáø)è åî íéìäú ( åæç åëì
åäé úåìòôî"äæõøàá úåîù íù øùà  ] àø÷ éàä

äåî÷åàå øîúà àä> ìáà<[ åæç éàî åæç åëì 
 øîà úàã äîë)á àë äéòùé ( ãâåä äù÷ úåæç
á÷ã éåãáåòá éì" ä]ãéáò[åáð éìâúà  äàìò äà

 àäã éàãå úåîù úåîù íù øùà àùð éðáì
)äéîù] (àîù[ áéúë àìëì íéøâ ) ä úéùàøá

                                                                                                                                                                                     

  .אריכות ביהל אור' עי א
  .יהל אור' עי ב
 .זוהר הרקיע' עי ג
אלעזר אריה על גודל פעולתו שבתוקף שכלו נוקב ומשבר סלעים דברים חזקים ' רבי אבא קרא לר ד

  ).א"ד(כאלו מוציא פנינים לאורה 
  ).א"ד (א”י יסוד מלכות תקונין סד ו ע"שיעור התיבה שדי אדנ ה
 .וביהל אור, י"שער מאמרי רשב' עי ו
 ).הערת הזוהר(ב "ש לעיל נח ע"מ' בדפוס קרימונא אלקים וע). א"ד(ב ”לעיל נח ע ז
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 כמו רמז( .צדיק זה "זה" ,האשה זו
 מנוחת ,נח לו קרא הוא ברוך שהקדוש

 מקום אלא ,"לאמר" זה מה ,"לאמר" .הארץ
 ,הקדושה ארץ ,הוא ומי ,נח לו קרא זה
 עשה ."' וגוממעשנו ינחמנו זה לאמר"

דוגמא כ למטה הוא ברוך הקדוש אותו
 )נח לאמר( נח וכן ,קצדי זה "זה(" ).עליונה

 שלא משום ,נקבה זו "לאמר" .צדיק זה
 זו "לאמר" ,יצחק רבי אמר .מזה זה נפרדים

 זה" כאן כתוב ).אמת וזהא " נהקדושה ארץ
 ".לו קוינו 'ה זה" שם וכתוב ,"ינחמנו

 של םושיבר שרשומים הצדיקים אשריהם
 והוא ,רשומים בשמו להיות המלך חותמת

  .כראוי בארץ שמות שם
 וכתוב ,"נח שמו את ויקרא" תובכ

 ,"את" כתוב לא למה ".יעקב שמו ויקרא"
 דרגה וכאן )אחת( אחרת דרגה שם אלא

 ")'ה את ואראה" שנאמר כמו ,את( ,אחרת
 לא 'ה ואראה ,"'ה את ואראה" ככתוב
 את ויקרא" בנח כך גם ,'ה את אלא כתוב
 שלו דרגה ,"יעקב שמו ויקרא" ".נח שמו

 ,יעקב לו קראה שממ הוא ברוך הקדוש
 שהיא( השכינה את להכליל ,"את" כאן אבל

  ).למטה אחרת דרגה

àìà äæ éàîàå øîàì àëäà äæ àúúà àã øîàì 
]àã[ ÷éãö )]ð" àæîø[ )åîë(á÷ã " çð äéì àø÷ ä

àçééð øúà àìà øîàì éàî øîàì àòøàã 
àãéø÷áà ïàîå çð äéì  àùéã÷ àòøà åäéåøîàâ 

åâå åðùòîî åðîçðé äæ 'á÷ äéì ãáò" àúúì ä
äàìò àðååâë (]>ð"÷éãö àã äæ à < àã çð ïëå

 àã øîàì ÷éãö]àúúà [>àá÷åð < àìã ïéâá
 àã øîàì ÷çöé éáø øîà àã ïî àã ïùøôúî

àùéã÷ àòøà úîà äæå[ã äæ àëä áéúë ]åðîçðé[ 
 íúä áéúëå)äéòùéè äë  (åäé äæ" åðéå÷ ä åì

 à÷ðôùåâã åîéùøá ïéîéùøã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ
 ïäîù éåù åäéàå ïéîéùø äéîùá éåäîì àëìîã

 úåàé à÷ãë àòøàá  
 áéúë]áéúëå çð åîù úà àø÷éå[ä åîù àø÷éå 

 á÷òé)åë äë úéùàøá(  àìà úà áéúë àì éàîà
 àâøã íúä)àøçà( ]àãç[ àøçåà àâøã àëäå 

]ð"åäé úà äàøàå øîà úàã äîë úà à"ä[ 
 áéúëãë)à å äéòùé (åäé úà äàøàå" äàøàå ä

åäé"åäé úà àìà áéúë àì ä" àëä óåà ä] çðá
çð åîù úà àø÷éå[ àâøã á÷òé åîù àø÷éå 

á÷ äéìéã" úà àëä ìáà á÷òé äéì àø÷ ùîî ä
 àúðéëù àììëúàì]ð"àåàúúì àøçà àâøã [:  

 ,פתח יהודה רבי ,"' וגונח תולדת אלה"
 דבריו ליכלכ ומלוה חונן איש טוב"

 הוא ברוך הקדוש זה ,"איש טוב" ".במשפט
 ,"לכל 'ה טוב" שכתוב כמו ,טוב שנקרא
 חונן הזה לכל ".מלחמה איש 'ה" וכתוב
 מקום ואותו ,משלו לו שאין למקום ,ומלוה

 שהרי ,"במשפט דבריו יכלכל" .ממנו נזון
 כמו ,במשפט אלא נזון לא דבר אותו

 דבר". כסאך מכון ומשפט צדק" שנאמר
 אמרו" שכתוב ,צדיק זה "איש טוב" ,חרא

 רבי ".יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק
 ".צדיק איש נח" שכתוב ,נח זה ,אמר יוסי
 שבו השבת של השבח זה ,אמר יצחק רבי

 רבי". 'לה להודות טוב" שכתוב ,טוב פתח
 דבר אמרו וכולם ,אחד הכל ,אמר חייא
מי הם  .בעולם תולדות עושה וזה .אחד

åâå çð úåãìåú äìà ')è å úéùàøá ( éáø
 çúô äãåäé)ä áé÷ íéìäú ( äåìîå ïðåç ùéà áåè

á÷ àã ùéà áåè èôùîá åéøáã ìëìëé" éø÷àã ä
 áéúëã äîë áåè)è äî÷ íù (åäé áåè" ìëì ä

 áéúëå)â åè úåîù (]åäé" éàäì äîçìî ùéà ä
ìë[ úéìã øúàì äåìîå ïðåç  àåääå äéìéãî äéì

 àäã èôùîá åéøáã ìëìëé ïæúà äéðî øúà
 úàã äîë èôùîá àìà ïæúà àì øáã àåää

 øîà)åè èô íéìäú ( êàñë ïåëî èôùîå ÷ãö
 áéúëã ÷éãö àã ùéà áåè øçà øáã)é â äéòùé (

 éáø åìëàé íäéììòî éøô éë áåè éë ÷éãö åøîà
 áéúëã çð àã øîà éñåé)è å úéùàøá ( ùéà çð

 ÷éãö àã øîà ÷çöé éáø]úáùã àçáù) [úáù( 

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(א לשון זה ”הובא לעיל דנח ע א
 ).ע מקורו"וצ, ו"דפ(דא קרי  ב
 .ע מקורו" דפוס וילנא וצ–לאמר  ג
 ).הערת הזוהר(ב "א רש"ל באמת בהגהת ד"כצ ד
 ).הערת הזוהר(ב ”וישב קפו ע ה
 .ע מקורו"בדפוס וילנא נוסף דהיא וצ ו
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 הצדיקים נשמות אלו ,העולם של תתולדו
 רבי .הוא ברוך הקדוש מעשי פרי שהם

 הוא ברוך שהקדוש בשעה ,אמר שמעון
 מלמעלה מתעטר ,בעטרותיו מתעטר

 .הכלעומק  של ממקום מלמעלה ,ומלמטה
 .הצדיקים בנשמות ,במה מלמטה מתעטר

 ונכלל ,ומלמטה מלמעלה חיים נוספים ואז
 והבאר ,הצדדים מכל המקדש מקום

  .לכל נותן ואז ,נשלם והים מתמלאת

 áéúëã áåè çúô äéáã)á áö íéìäú ( áåè
åäéì úåãåäì" åäìëå ãç àìë øîà àééç éáø ä

 àîìòá úåãìåú ãéáò àãå åøîà àãç äìî
 ïåäúîùð ïéìà ïåðéà ïàî àîìòã úåãìåú

á÷ã éåãáåòã àáéà ïåðéàã àé÷éãöã" éáø ä
á÷ã àúòùá øîà ïåòîù"éåøèòá øèòúî äà 

î à÷éîòã øúàî àìéòî àúúîå àìéòî øèòú
àìëãá ïåäúîùðá äîá àúúî øèòúî 

 àúúîå àìéòî íééç óñåúà ïéãë àé÷éãöã
 àøéáå ïéøèñ ìëî àùã÷î øúà ììëúàå

àìëì áäé ïéãëå íéìúùà àîéå àéìîúàâ:  
 מתוך ונוזלים מבורך מים שתה" כתוב

 "בורך] "כתוב[ בתחלה )כאן( למה ".בארך
 אלא נקרא לא בור שהרי ,"בארך" כך ואחר

 אלא .שנובעים מים בארו ,נובע שאינו ריק
 שהעניים מקום ,הוא אחד מקום הכל

 לו שאין ,בור נקרא בו אחוזים )שהעני(
 ,ומיהו ,לתוכו שנותנים מה אלא משלו

 נובע שהוא באר נעשה כך אחר .ת"דל
 ,ומיהו ,הצדדים מכל )שמתמלא( ומלא

  מלמעלה מתמלאת .א"ה

 áéúë) éìùîåè ä (äúùã íéìæåðå êøåáî íéî 
 éàîà êøàá êåúî)àëä ( àúéîã÷á êøåá

 àéð÷éø àìà éø÷à àì øåá àäã êøàá øúáìå
 ãç øúà àìë àìà ïéòáðã ïééî øàá òéáð àìã

 àåä àìà éðëñîã øúà]ð"àúåðëñîã à[ ïãéçà 
 äî àìà äéìéãî äéì úéìã øåá éø÷à äéá

ã åäéà ïàîå äéåâá ïéáäéãéì"éáòúà øúáì ú ã
 åäéàã øàá]òéáðåã àéìî[) àéìî(>  àéìîå òéáð

ð"àéìîã à<ä åäéà ïàîå ïéøèñ ìëî " à
àìéòî àéìîúà:  

  àúôñåú:  
 בעולם אחת רוח ,רוחות שתי לו יש

 תמצא וכך .הבא בעולם אחת ורוח הזה
 ,יעקב יעקב ,משה משה ,הצדיקים בכל

 ,שם שם ,שמואל שמואל ,אברהם אברהם
 שכתוב כמו בו כתוב שלא ליצחק פרט
 גבי על נקרב שיצחק בשעהש משום ,בהם

 בעולם בו שהיתה נשמתו יצאה ,המזבח
 מחיה ברוך באברהם שנאמר וכיון ,הזה

 העולם של נשמתו אליו הָבַָש ,המתים
 הקדוש דיֶח שלא תמצא זה משום .הבא
 משום ,יצחק על אלא שמו את הוא ברוך

 ,ואמר הכתוב רמז זה ועל .כמת שנחשב
  ."' וגויאמין לא וישובקד הן"

 שהיה משום ,"תותולד אלה" ,אחר דבר

åø ïéøú äéì úéàïéçä ïéã àîìòá ãç àçåø 
 åäìëá çëùú éëäå éúàã àîìòá ãç àçåøå
 íäøáà íäøáà á÷òé á÷òé äùî äùî é÷éãö

÷çöéî øá íù íù ìàåîù ìàåîùå áéúë àìã 
 àúòùá ÷çöéã ïéâá åäá áéúëã äîë äéá
 úåäã äéúîùð ú÷ôð àçáãî éáâ ìò áø÷úàã
 íäøáàá äéá øîúàã ïåéëå àîìò éàäá äéá

íéúîä äéçî êåøá àîìòã äéúîùð äéá úáú 
á÷ ãçé àìã çëùú àã ïéâá éúàã" äéîù ä

 æîø àã ìòå úîë áùçúàã ïéâá ÷çöé ìò àìà
 øîàå àø÷)åè åè áåéà ( ïéîàé àì åéùåã÷á ïä

åâå '  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(י דף ס "ק שער מ פ"פרדס רמונים מהרמ. 'וית' תמתעטר בכתריו שהם מדותיו י א
 .י שם שזה כינוי לבינה"ב ומאמרי רשב"בשלח סג ע' עי ב
 .אריכות ביהל אור' עי ג
 ).א"ד(א ”ב ויחי רלה ע”מקץ קצד ע ד
  . זוהר הרקיע' עי ה
 .י"אריכות שער מאמרי רשב' עי ו
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 היה תמים" .םיפעמי אותו שבח צדיק
 נחשב אינו אחרים בדורות אבל ,"בדורותיו

 משה ודור אברהם של דורו כמו ,לכלום
 בדור עשה מה ראה ,אחר דבר .דוד ודור

 בדור היה לויא מרווח קל ,רשעיםשכולם 
  .צדיקיםשכולם 

 çáù ÷éãö äåäã ïéâá úåãìåú äìà øçà øáã
éðîæ éøú äéìàá ïéøãá ìáà åéúåøåãá äéä íéîú 

àøã åîë íåìëì áùçð åðéà ïéðøçà íäøáàã 
 ãáò éàî éîç øçà øáã ãåãã àøãå äùîã àøãå

÷ íéáééç åäìëã àøãá" åäìåëã àøãá äéä åìà å
ò íé÷éãö"ë  

  ñ/á  
 כמו מלמעלה מתמלאת ,מלמטה ונובעת

 מנשמות מלמטה ונובעת ,שאמרנו
  .הצדיקים

àúúî òéáðåâ ïøîàã äîë àìéòî àéìîúà 
é÷éãöã ïåäúîùðî àúúî òéáðåéàã:  

 דוד זה "מבורך מים השת" ,אחר דבר
 ארמֹבּ מים ישקני מי" בו שכתוב ,המלך

 "מתוך" ,אברהם זה "ונוזלים*" ".לחם בית
 ,יצחק זה "בארך" ,באמצע שהוא ,יעקב זה

 הזה בפסוק הרי .חיים מים באר שנקרא
 העליונה הקדושה המרכבה נמצאת

 תשוקת. עמם התחבר המלך ודוד ,מהאבות
 בה סתנכנ כאשר אלא אינה לזכר הנקבה

 העליונים המים כנגד מים ושופכת רוח
 מעוררת לא ישראל כנסת כך ,הזכריים

 ברוח אלא הוא ברוך לקדוש השתוקקות
 נובעים ואז ,בתוכה שנכנסים הצדיקים

 נעשה והכל .הזכר יֵמ כנגד מתוכה מים
וערמה אחת  )דה אחתוואג( אחת תשוקה

 והטיול ,הכל של רצון וזהו .אחד רוקש
 נשמות עם ילימט ואה ברוך שהקדוש
  .הצדיקים

àëìî ãåã àã êøåáî íéî äúù øçà øáãä 
 äéá áéúëã)åè âë á ìàåîù ( íéî éð÷ùé éî

íçì úéá øåáîå * àã êåúî íäøáà àã íéìæåðå
 éø÷àã ÷çöé àã êøàá àúéòöîàá åäéàã á÷òé
 àëéúø çëúùà àø÷ éàäá àä íééç íéî øàá
 øáçúà àëìî ãåãå ïäáàî äàìò àùéã÷

ïåäîòæ åäéà åàì àøåëã éáâì àá÷åðã àúáåàéú 
 àìá÷ì àééî úãùàå äá àçåø ìééò ãë àìà
 úøòúà àì ìàøùé úñðë êë ïéøåëã ïéàìò ïééî

á÷ éáâì àúáåàéú"é÷éãöã àçåøá àìà äé à
 àééî ïéòáð ïéãëå äååâá ïéìàòã]äååâî) [äååâá( 

 àúáåàéú ãéáòúà àìëå àøåëãã ïééî àìá÷ì
 àãç>àãç àøåáöå<åøöå  àãç àøåù÷å àãç àø

àìåéèå àìëã àåòø àåä àãåçá÷ ìééèîã "äè 
é÷éãöã ïåäúîùðáéà:  

 ,יצחק זה "ונוזלים" ,שיאמר מי יש *
 זה "בארך" ,באמצע שהוא משה זה "מתוך"

 המלך ודוד ,חיים מים באר שנקרא אהרן

* àã êåúî ÷çöé àã íéìæåðå øîééã ïàî úéà
øàá àúéòöîàá åäéàã äùî ïøäà àã ê

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(זמנין  א
 .אריכות ביהל אור' עי ב
 ).א"ד(ל צדיקים במעשיהם הטובים פקודי רנט שנובע מלמטה אור הנשמות ש ג
 .יהל אור' ועי). א"ד(קלה קלו ' פרדס בשער מהות והנהגה ולקמן תולדו ד
  .יהל אור' עי). א"נ(ח "ז. מלכות דוד הוא בחינתה' פי ה
דכתיב מי ישקני מים מבור בית לחם שכן דוד נתאווה לשתות ממימי מדתו דהיינו המלכות הנקרא  ו

חסד ממי החסד דאיהו ' ונוזלים דא אברה: לחם מן השמים' הנק'  בית לחם בית והיכל לתתבור אשר היא
באר דההוא מים חיים ' דאיקרי באר מים חיים פי: באמצעיתא שכן הוא בסוד קו האמעי בריח התיכון

י שתחבר "שתה מימי ההשפעה ע' כלומ' שתה מים וגו' ושיעור הכתו' דבינה הא בהא קרא אשתכח וכו
וכלא אתעביד : אלא כד עייל רוחא בה דהיינו רוח תאוה להתקשר בזכר: יחד' עם אלו המדו' והמלכ

תיאובתא חדא מהכל נתהווה הנשמה דתיאובתא דיליה עביד נפש ותיאובתא דילה עביד נפש ואתכליל 
לך לך ' בפ' כלולה מדכר ונוקבא כנז' תיאובתא בתיאובתא ואתעביד רעותא חדא בלא פירודא דהיינו הנשמ

הדינין בסוד ' המדות שהם בעלי הדין רוצים בענין זה כי בזה הם מתקיימי' ה ודא הוא רעו דכלא אפי"דף פ
 ).נ"ש) (ח"זה(ז "ויחי דף רמ' בפ' עדונא דשייפין כנז

  ).א"ד(ב ”ב ולהלן רמד ע”תרומה קעג ע ז
 ).א"ד(ת "ב ס”א ע”ב קעח ע”א קלו ע”א ק ע”ב צב ע”ב פד ע”א עו ע”ב ע ע"יב מ ע ח
 ).א"ד(ב ”לקמן קלב ע ט



 øäæúéùàøá 

291 

øáçúàã àëìî ãåãå íééç íéî øàá éø÷úàã   .עמהם שהתחבר
ïåäîò:  

 לא העדן גן תולדות אותן כל ,בא וראה
 הזו בהיבת כשנכנס אלא מצדיק יוצאים

 כך ואחר ,בה גנוזים והכל ,אחד בוריבח
 לא "צדיק איש נח" כאן גם .ממנה יוצאים
 שנכנס עד בעולם לפרות תולדות הוציא
 ,בה גנוזים ווהי בה הכל והתכנסו ,בתיבה
 בעולם לפרות ממנה יצאו כך ואחר

 מתוך שיצאו ואלמלא .בארץהתקיים ול
 דוגמאכ והכל .בעולם התקיימו לא ,בהיהת

 ,למעלה יוצאים תיבה מתוך ,שלמעלה
 ,הז כמו זה ,למטה יוצאים תיבה מתוך

 דםומק ולא העולם התקיים וכאן )מתוך(
 ,"בארך מתוך ונוזלים" כתובלכן ש ,לזה

  ".בנים שלשה נח ויולד" וכתוב

 àì ïãòã àúðâã úåãìåú ïåðéà ìë éæç àú
 àøåáçá äáéú éàäá ìééò ãë àìà ÷éãöî ïé÷ôð
 óåà ïé÷ôð äðéî øúáìå äá ïéæéðâ àìëå àãç
 éøôîì úåãìåú ÷éôà àì ÷éãö ùéà çð àëä

àîìòáà ååäå äá àìë ùðëúàå äáéúì ìàòã ãò 
 àîìòá éøôîì å÷ôð äðî øúáìå äá ïéæéðâ

ìå äáéú åâî å÷ôðã àìîìàå àòøàá àîéé÷úà
 åâî àìéòìã àðååâë àìëå àîìòá åîéé÷úà àì
 àã àúúì é÷ôð äáéú åâî àìéòì é÷ôð äáéú

 àã àðååâë)åâîàëä  (]àëäå[ àìå àîìò íéé÷úà 
 áéúë êë éðéâáã àðã úîã÷î])åè ä éìùî (

 áéúëå êøàá êåúî íéìæåðå)é å úéùàøá ( ãìåéå
à íéðá äùìù çð"é øåâå äãåä'á[:  

 רבי אמר ".האלהים לפני הארץ ותשחת"
 למה ,"הארץ ותשחת" שכתוב כיון ,יהודה

 חטאיהם שעשו כיון אלא ,"האלהים לפני"
". האלהים לפני" כתוב אז ,הכל לעיני בגלוי

 ותשחת" ,הפוך אמרתי אני ,אמר יוסי רבי
 לפני בהתחלה ,"האלהים לפני הארץ

 לפני ,בגלוי עושים היו שלא האלהים
 ולבסוף ,אדם בני לפני ולא עשו האלהים

 הארץ ותמלא" שכתוב זהו ,בגלוי עשו
 שלא הארץ בכל מקום היה שלא ,"חמס
 בשני הפסוק אמר כך ובגלל ,בגלוי היה

  .אופנים
 מיום ,אמר אבא רבי ".נח תולדת אלה"

 האדם בני כל ,רבונו מצות על אדם שעבר
 ולא .האדם בני נקראו כך אחר שנולדו

 של בנו שאמר כמו אלא ,כך נקראו חלשב
 ,נח שבא כיון .רבונו מצות על שעבר אותו

 נח תולדת ,נח שם על העולם בני נקראו
 תולדות ולא ,בעולם שהעמידם ,לשבח
. לכלם מות וגרם מהעולם שהעבירם אדם
 אחר כתוב הרי ,כך אם ,יוסי רבי לו אמר

 המגדל ואת העיר את לראות 'ה וירד" כך
 ,כתוב "האדם בני" ,"האדם בני בנו אשר
 שאדם משום ,לו אמר .נח בני כתוב ולא

 שלא לו טוב ,רבונו לפני )חטא א"ד שחטא(
 אלא. זה פסוק הכתוב עליו יכתב ולא נברא

 ,"אב ישמח חכם בן" כתוב ,בא וראה

éäìàä éðôì õøàä úçùúå" í)àé å úéùàøá( 
à" éàîà õøàä úçùúå áéúëã ïåéë äãåäé ø

éäìàä éðôì" ïåäéáåç åãáòã ïåéë àìà í
àìëã ïåäéðéòì àéìâúàáâéäìàä éðôì ïéãë " í

 úçùúå úéøîà àëôà àðà øîà éñåé éáø áéúë
éäìàä éðôì õøàä"éäìàä éðôì àúéîã÷á í" í

á éãáò ååä àìãéäìàä éðôì àééìâúà" åãáò í
 åãáò óåñáìå àùð éðá éðôì àìå] àéìâúàá

ää" ã)íù ( øúà äåä àìã ñîç õøàä àìîúå
àéìâúàá äåä àìã àòøà ìëá[ éøúá êë ïéâáå 

 àø÷ øîà éðååâ  
 øáòã àîåéî øîà àáà éáø çð úåãìåú äìà
 åãéìéúàã àîìò éðá ìë äéøîã àãå÷ô ìò íãà

àìå íãàä éðá ïåø÷à øúáì éëä ïåø÷à àçáùì 
 àãå÷ô ìò øáòã àåääã éåðá øîàã ïàîë àìà

 ïåø÷à çð àúàã ïåéë äéøîã]àîìò éðá) [ éåðá
àîìòã( àçáùì çð úåãìåú çðã äéîù ìò 

 øáòàã íãàã úåãìåú àìå àîìòá ïåì íéà÷ã
à åäìëì àúåî íéøâå àîìòî ïåì" éà éñåé éáø ì
åäé ãøéå øúáì áéúë àä éëä" úà úåàøì ä

 øéòä íãàä éðá íãàä éðá åðá øùà ìãâîä úàå
 çð éðá áéúë àìå áéúë]äéì øîà[ íãàã ïéâá 

)àèçã( ]àèç[ éøáà àìã äéì áè äéøî éî÷ 

                                                           

 ).א"ד(להפרות ולהרבות בעולם  א
 ).וכן הוא בדרך אמת, הערת הזוהר (א" ככתוב בדף סב עב
 ).א"נ(ח "ז. כ בפרהסיא כמו שכל הדברים הם גלוים לפני האלקים"הכתוב ותשחת הארץ כ' והכי פי ג
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 את זוכרים העולם בני כל ,טוב הבן כאשר
 את זוכרים כולם ,רע וכשהוא ,לטוב אביו
 על ועבר שחטא משום ,אדם .לרע אביו

 ,ברבונם שמרדו אותם כשבאו ,רבונו מצות
בניו של  ,"האדם בני בנו אשר" ,כתוב מה

 על ועבר ברבונו שמרד הראשון אדם
 ולא אלה "נח תולדת אלה" ולכן ,מצותו

 לתוך ונכנסו שיצאו אלה ,הראשונים
 ולא ,לעולמים תולדות והוציאו בהיהת

 אהוצי ולא עדן מגן שיצא אדם תולדות
  .משם אותם

 áéúë éæç àú àìà àø÷ éàä äéìò áåúëé àìå
)à é éìùî ( ìë áè àøá ãë áà çîùé íëç ïá

 ùéá åäéà ãëå áèì éåáàì äéì ïéøëã àîìò éðá
ì éåáàì äéì ïéøëã àìë àèçã ïéâá íãà ùéá

 åãøîã ïåðéà åúà ãë äéøîã àãå÷ô ìò øáòå
 áéúë äî ïåäéøîá)ä àé úéùàøá ( éðá åðá øùà

éåðá íãàäà øáòå äéøîá ãøîã äàîã÷ íãàã 
 àìå äìà çð úåãìåú äìà êë éðéâáå äéãå÷ô ìò

 å÷ôðã äìà éàîã÷]åìàòå[ îåâ> åâ< äáéú 
]îìòì ïéãìåú å÷éôàå à>ïéîìòì<[ãìåú àìå  úå

ïîúî ïåì ÷éôà àìå ïãòã àúðâî ÷ôðã íãà:  
 מגן תולדות אדם הוציא לוִא ,בא וראה

 נחשך ולא ,דורות לדורי יםנכל היו לא ,עדן
 קיימים היו וכולם ,לעולמים הלבנה אור

 לא עליונים מלאכיםאפילו ו ,לעולמים
 כמו ,וחכמה וזיו באור לפניהם עמדו

 אבל ".אותו ברא אלהים בצלם" שנאמר
  וןכי

 ïãòã àúðâî úåãìåú íãà ÷éôà åìéà éæç àú
 àøåäð êùçúà àìå ïéøã éøãì ïåöúùé àì
 åìéôàå ïéîìòì ïéîéé÷ ååä åäìëå ïéîìòì àøäéñã
 àåéæå àøåäðá åäééî÷ éîéé÷ àì éàìò éëàìî

]ãàúîëç) [àúîëçå( ] íìöá øîà úàã äîë
éäìà" åúåà àøá í)æë à íù([ ïåéë ìáà  

  àñ/à  
 ועשה עדן מגן אויצ החטא שגרם
 היו ולא בעולם התקיימו לא ,בחוץ תולדות

 יכלו איך וכי ,חזקיה רבי אמר. כראוי
 לא אלמלא שהרי ,שם תולדות לעשות

הוא היה  ,אָטוָח הרע יצר עליו נמשך
 ,תולדות יעשה ולא לבדו בעולםמתקיים 

 בעגל ישראל שחטאו אלמלא ,וז דוגמאכ
 םהיו עושי לא ,הרע יצר עליהם והמשיכו
 אחרים דורות יבאו ולא לעולמים תולדות
 לא ,אדם חטא לא אלמלא ,לו אמר. לעולם
 יצר של מצד וז כדוגמא תולדות יעשה
 רוח של מצד תולדות יעשה אבל ,הרע

 אלא תולדות עושה אינועכשיו ש ,הקודש
 בני תולדות שכל ומשום ,הרע היצר מצד

 אין לכן ,הרע יצר של הצד מן כולם האדם
 ,התקייםל להם אפשר ואי ,קיום להם

 להם ואפשר( בהם רבומע האחר שהצד
 אדם חטא לא אלמלא אבל). האחר בצד
 מצד תולדות עושה היה ,עדן מגן רשוג ולא
 כמלאכים שקדושים , רוח הקודששל

דוגמא כ דורות לדורי עומדים עליונים

 ãáòå ïãòã àúðâî åäéà ÷ôðå äàèç íéøâã
 ååä àìå àîìòá åîéé÷úà àì øáì úåãìåú

à éæç à÷ãë" ãáòîì ïéìëé êéä éëå äé÷æç ø
 àäã ïîú úåãìåú äéìò êéùîúà àì àìîìà

 éåãåçìá àîìòá åäéà íéé÷úà àèçå òøä øöé
 åáçã àìîìà àã àðååâë úåãìåú ãéáòé àìå

 ìàøùé]àå àìâòáúåëéùî) [êéùîàå( åäééìò 
åãáò àì òøä øöéá ïåúéé àìå ïéîìòì úåãìåú 

à àîìòì ïéðøçà ïéøã"ìâ íãà àèç àì àìîìà 
äöéã àøèñî àã àðååâë úåãìåú ãéáò àì" ø

 àùéã÷ àçåøã àøèñî úåãìåú ãéáò ìáà
äöéã àøèñî àìà úåãìåú ãéáò àì àúùäã" ø

 àøèñî åäìë àùð éðáã úåãìåú ìëã ïéâáå
íåé÷ ïåì úéì êë ïéâá òøä øöéã] øùôàåã ïåì 

îéé÷úàìåäá áøòúà àøçà àøèñã à[ >ð"à <
ìáà àøçà àøèñá ïåì øùôàåä àì àìîìà 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ”עה ע א
  ).הערת הזוהר(א ”במדבר קפט ע ב
זה וביאר יפה כל הלשון ' ק הקשה בל"ב בהגהה למטה והרמ"ב ע"דף נ' ועי' ז דף ה"ע' גמש ב"עמ ג

 ).א"נ(ן "מאי. באורך הביאו יודעי בינה
 .ע מקורו,בדפוס וילנא איתא ואי אפשר וצ ד
 ).נ"ש(ג "ה' אחרא אתערב בהון אבל וכו' ואי אפשר לון לאתקיימא דסטר ה
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 מחוץ בנים והוליד שחטא כיון ,למעלהש
 לא ,הגן מן להוציאם זכה ולא עדן לגן

 עד ,הזה בעולם להשתרשהתקיימו אפילו 
 ,בהיבת ונכנס צדיק שהוא נח שבא

 ומשם ,העולם דורות כל יצאו בהיומהת
  .העולם רוחות ארבע לכל התפזרו

]äåä[ àùãå÷ çåøã àøèñî úåãìåú ãéáò 
 àðååâë ïéøã éøãì ïéîéé÷ éàìò éëàìîë ïéùéã÷ã

àèçã ïåéë àìéòìãà àúðâî øáì ïéðá ãéìåàå 
ïåì à÷ôàì äëæ àìå ïãòãá åîéé÷úà àì àúðâî 

àùøúùàì åìéôàâ çð àúàã ãò àã àîìòá 
]÷éãö åäéàã[ ìë å÷ôð äáéú ïîå äáéúá ìàòå 

àîìòã ïéøã åøãáúà ïîúîåã éçåø òáøà ìëì 
àîìò:  

 ".נשחתה והנה הארץ את אלהים וירא"
 בשר כל השחית כי" משום ,נשחתה למה
 פתח חייא רבי .שנאמר כמו ,"דרכו את

 כי מעשיהם את אלהים וירא" ,ואמר פסוק
 שבני בשעה ,בא וראה". הרעה מדרכם שבו
 אז ,התורה מצוות את ושומרים זוכים אדם

 ,השמחה כל בה ונמצאת מתחזקת הארץ
 ואז ,הארץ על שורה שהשכינה משום ,מהל

 וכשבני .השמחב ותחתונים עליונים ,הכל
 את שומרים ולא דרכיהם משחיתים אדם

 אז ,רבונם לפני וחוטאים התורה מצוות
 ,מהעולם השכינה את דוחים כביכול

 השכינה שהרי ,שחתתומ הארץ ונשארת
 .נשחתת היא ואז ,עליה שורה ולא נדחתה

 אחרת רוח ששורה משום ,נשחתת מהול
 זה ועל .העולם את שמחבלת עליה

 לאלהים זוע נותנים שישראל ,אומרים
. שכינה זו "אלהים" ,העולם את שמעמידים

 ,רשעים ימצאו ישראל אם ,ושלום חס ואם
 ,"' וגואלהים השמים על רומה" ,כתוב מה

 "נפשי כפף ,לפעמי הכינו רשת"ש משום
 שוחה ילפנ כרו" ,חנם ושנאת חמס בסבת

 שמשום ,המבול דורב שדוגמאכ ,"'וגו
 שנאה ביניהם היתה ,ביניהם שהיה החמס
 והרי ,כן ישראל בארץ אף יכול. ואיבה
 רוח עליה שורה לא ישראל שארץ שנינו
 ברוך מהקדוש חוץ אחר נהוממ ולא אחרת

 כך ישראל שארץ בא וראה .בלבדו הוא

éäìà àøéå"äúçùð äðäå õøàä úà íä éàîà 
 äîë åëøã úà øùá ìë úéçùä éë ïéâá äúçùð

å àø÷ çúô àééç éáø øîúàã øîà)é â äðåé (
éäìà àøéå" íëøãî åáù éë íäéùòî úà í

 éøèðå ïàëæ àùð éðáã àúòùá éæç àú äòøä
 åãéç ìëå úô÷úúà àòøà ïéãë àúééøåàã éãå÷ô
 àéøù àúðéëùã ïéâá àîòè éàî äá úçëúùà
 ãëå äåãçá éàúúå éàìéò àìë ïéãëå àòøà ìò
 éãå÷ô éøèð àìå åäééçøà ïìáçî àùð éðá

ïàèçå àúééøåà ïééçã ìåëéáë ïéãë ïåäéøàî éî÷ 
 àìáçî àòøà úøàúùàå àîìòî àúðéëùì äì
 ïéãëå äìò àéøù àìå àééçãúà àúðéëù àäã
 àéøùã ïéâá úìáçúà àîòè éàî úìáçúà

 àîìò àìáçîã äìò àøçà àçåø] àã ìòå
 ïðéøîàéäìàì æåò éáäé ìàøùéã"éîéé÷îã í 

éäìà àîìò"ç íàå àúðéëù àã í" å>éà <
úùé ìàøùé áéúë äî ïéáééç åçë) æð íéìäú å- 

æ (éäìà íéîùä ìò äîåø"åëå í ' úùøã íåùî
 íðç úàðùå ñîç úáñá éùôð óôë éîòôì åðéëä

ù éðôì åøëå äç]äìñ äëåúá åìôð [>åâå<' àðååâë 
 ïéâáã ìåáîä øåãã]ä[ ïåäéðéá úåäã ñîç> úåä

áïåäéðé <åááãå äàðù) [äàðù( àòøàá óà ìåëé 
ú àäå ïë ìàøùéã àéøù àì ìàøùéã àòøà ïðéð

                                                                                                                                                                                     

 ).נ"ש(ג "ה' ר כיון דחטא וכו"כגוונא דלעילא ולא הוה אשתכח בהו יצה א
והיו ' ל עלו למטה שנים וירדו ז"ע כמשז"ה לאפקא לון מתמן הכונה שאדם הוליד בנים בגולא זכ ב

כ כשחטא אדם לא היה יכול להוציא משם לפי שהם היו רוחניים ולא היו יכולים "נעשים ברוחניות אח
ש וידע אדם את חוה אשתו ועשה להם גופים "כ לידע את אשתו כמ"לצאת לעולם הגשמי לכך הוצרך אח

 ).נ"ש(ו "ממורי נר. 'ש ולא זכה לאפקא לון לעלמ"יים ונתלבשו באותם גופים וזגשמ
ז שורש וענף ובנים אחריהם אלא כלם נשטפו "להיות להם בעוה' לאשתרשא בעלמא דא כלומ' אפי ג

 ).נ"ש(ח "זה. וכל אשר להם' במבול הם ובניה
  ).א"נ(ח "ז. יציאת התיבהאבל לא נימוחו בדור המבול וזה הועיל להם ). א"ד(ומשם נפוצו  ד
אם ההשחתה בארץ לשתוק מכי השחית כל בשר ' פי). הערת הזוהר ודרך אמת(שייך לקמן ריש דף סב  ה

חולקות ' דאינן ב' לימא והשחית ותי' ואי ההשחתה מכל בשר לימא וירא אלקים כי השחית כל בשר ואם ב
  ).א"נ(ב "י. ק"הרמ. שהוא כדמפרש לקמיה' ואפ. אלא זו נותן טעם לזו
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 שליח ולא נהוממ עליה שורה שלא היא
 אבל ,לבדו הוא ברוך ושלקד פרט אחר
 בני את להשחית עליה שורה אחת שעה

 דוד וירא שכתוב ,מדוד ,לנו ןִיַנִמ .האדם
 על נטויה בידו שלופה וחרבו 'ה מלאך את

  .הארץ נשחתה ואז ,ירושלים

á÷ øá àøçà àðîî àìå àøçà àçåø" ä
 àìã àåä éëä ìàøùéã àòøàã éæç àú éåãåçìá

äìò àéøùàá÷ øá àøçà àçéìù àìå àðîî " ä
 àìáçì äìò àéøù àãç àúòù ìáà éåãåçìá

 áéúëã ãåãî ïìðî àùð éðá)ã"å àë à ä ( àøéå
åäé êàìî úà ãåã"éåèð åãéá äôåìù åáøçå ä ä

àòøà úìáçúà ïéãëå íìùåøé ìò:  
 שעה באותה אפילו ,אלעזר רבי אמר
 מלאך" כאן כתוב .היה הוא ברוך הקדוש

 ,"תיוא אלוהג המלאך" שם וכתוב ,"'ה
 הן לטוב הן ,"האלהים מלאך ויסע" וכתוב

 ,לטוב .הוא ברוך הקדוש עליה שולט לרע
 , הממוניםשאר תחת נמסרה שלא משום

 ,לרע .ממעשיהם שויייתב העולם ירייד וכל
 ואם .עליה לשלוט אלה ישמחו שלא כדי

 באו גוים ראתה כי" כתוב והרי )לא(, תאמר
 שולטים לא ואם ,ביתה והחריבו ,"מקדשה

בא . המקדש נחרב לא , ממוניםאותם
 עשה" וכתוב ,"עשית אתה כי" כתוב ,וראה

 וירא" כתוב , בא וראה".זמם אשר 'ה
 נשחתה ,"נשחתה והנה הארץ את אלהים

 את אלהים וירא" גם כך .שנאמר כמו ,ודאי
 אז שהרי ,"הרעה מדרכם שבו כי מעשיהם

 עליונה בעליה ועולה למעלה קוראת הארץ
 אל שמתקשטת כנקבה פניה ומקשטת

 בנים גדלה שהרי ,הארץ גם כך ,הזכר
 דור שבו שלאעכשיו ו. למלך צדיקים
 הארץ את אלהים וירא" ,כתוב מה ,המבול

 שנטמאה כאשה ,"'וגו נשחתה והנה
 שמתרבים ובזמן ,מבעלה פניה והסתירה

 פניה שמה הארץ ,בגלוי האדם בני חטאי
 שנאמר כמו ,מכל בושה לה שאין כנקבה

 וירא" זה ועל ,"שביהוי תחת חנפה והארץ"
 כי" משום, הולמ .ודאי "נשחתה והנה ""'וגו

  כל השחית

à"á÷ àúòù àéääá åìéôà øæòìà ø" äåä ä
ìî àëä áéúëåäé êà" íúä áéúëå ä) úéùàøá

æè çî ( áéúëå éúåà ìàåâä êàìîä) ãé úåîù
èé (éäìàä êàìî òñéå" ùéáì ïäå áèì ïä í
á÷" ïéâá áèì äìò èéìù ä] àøñîúà àìã

úåçú[ ã ïî ïåôñëé àîìò éøééã ìëå ïðîî øàù
åäééãáåòáðéà ïåãçé àìã ïéâá ùéáì  äàèìùì ïå

 àîéú éàå äìò)àì ( áéúë àäå) äëéàé à ( éë
àúéá åáéøçå äùã÷î åàá íéåâ äúàøâàì éàå å 

 éæç àú àùã÷î áøçúà àì ïðîî ïåðéà ïéèìù
 áéúë)àë íù ( áéúëå úéùò äúà éë)æé á íù (

åäé äùò" áéúë éæç àú íîæ øùà ä) å úéùàøá
áé (éäìà àøéå" äúçùð äðäå õøàä úà í

 éîð éëä øîúàã äîë éàãå äúçùð)â äðåéé  (
éäìà àøéå" í íëøãî åáù éë íäéùòî úà

 àìéòì úàø÷ àòøà ïéãë àäã äòøä]ìñåé÷ú 
äàìò å÷éìñá[ àá÷åðë àäôðà àèù÷îå 

 àòøà éîð éëä àøåëã éáâì àèù÷îã] àäã
 àøã åáú àìã àëäå àëìîì ïéàëæ ïéðá úìéãâ

áéúë äî àðôåèã) [âáå"ë(éäìà àøéå " úà í
 àáàúñàã àúúàë äúçùð äðäå õøàä

òáî àäôðà úøéúñàå éáåç åàéâñàã àðîæáå äì
úéåù àòøà àéìâúàá àùð éðáà àäôðà 

 øîà úàã äîë àìëî àôåñë äì úéìã àá÷åðë
) ãë äéòùéä ( ìòå äéáùåé úçú äôðç õøàäå

 àã> àøéåéë < éë ïéâá àîòè éàî éàãå äúçùð
ìë úéçùä  

  àñ/á  
  :õøàä ìò åëøã úà øùáã  ".הארץ על דרכו את בשר
 äéáâì ìæà øæòìà éáøà éáøá éñåé éáøã ברבי יוסי רבי אל הלך אלעזר רבי

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב "פד ע א
 ).א"ד(יבושו ממעשיהם  ב
 .כ כאן לעניין חרבן הבית"ב באבני מילואים מש"ש כז ע"הקדו' עי ג
 ).א"ד(א "יב דף מ ע' עיין בפרדס שער ח פ ד
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 ,אותו שראה כיון .חמיו לקוניא בן שמעון
 עצים מקלות של כסוי במרבד לו התקין
 ששמעת אפשר ,חמיו לו אמר .וישבו
 'ה עשה" שכתוב זה ]פירוש על [מאביך

 מימי צוה אשר אמרתו בצע זמם אשר

 ïé÷úà äéì àîçã ïåéë éåîç àéðå÷ì ïá ïåòîù
äéì àúéñôåúá) ñ"àñéñôåè à( àøîå÷ãâ ïåèîá 

àôìå÷ããà åáéúéå " úòîùã øùôà éåîç ì

                                                                                                                                                                                     

ג אתקין ליה תופסיתא דקומרא ונראה כפי הענין הם מצעות "ה' רבי אלעזר אזל לגביה דרבי יוסי וכו א
 ).נ"ש: (ל משי ורקמה שיושבים עליהם הפחות והסגניםחשובות ש

  ).א"ד(מרבדים  ב
  ).א"ד(מכסה  ג
ל שתקן בדמות חופה דהיינו מרבדים אחוזים בעצים ומכסה תקן עליהם מלמעלה "מקלות עצים ור ד

  ).א"ד(וישבו שם ביחד לעסוק בתורה 
 וכי מלכא חשיב קודם אשר זמם' הוקשה לו בכתוב תלת חד עשה ה. 'אפשר דשמעת מאבוך וכו ה

' כדפי' ל השלים כמו והיה כי יבצע ה"בצע אמרתו מה פתרונו אם בצע ר' ב. לאבאשא לבנוי כדלקמן
ל אמרתו בחירק ולא בסגול ואם נאמר בצע מלשון מדלה "ל אמירתו ודבורו היל"ואמרתו ר' המפרשי

אשר צוה ' ג. רשו כמו מה בצעא לפ"תבצעני שהוא לשון בציעה וחתיכה אינו צודק גבי אמרתו וכן נמי א
' בבלא' הערוך אדרת שנער פורפיר' ל קרע את לבושו וכן פי"מימי קדם מאי קאמר דבצע פורפירא דיליה ר

' דהיינו המלכות והקריעה דשייך בה היינו ירידת בחינה מבחינותיה אשר למעלה במקומה קרי קריעה שקוד
רבן הוצרך לרדת ניצוץ ממנה בתוך הגלות ובתוך כאחד אבל עתה אחר הח' החרבן היו כל נצוצי השכינ

פקיד לה מאינון יומאי קדמאי פקיד שתהיה נזונת ונשפעת מימי ' הקליפות נמצאת כביכול קרועה לשני
ד והיא "באדרא דף קל' ג תיקוני דיקנא דאריך כנז"נ ימי קדם הם י"א. קדם וקצות שקדמו לכל המציאות

 ). נ"ש(נזונית מהם 
 ).א"ד(בפרדס שער מהות והנהגה ' בראשית ועי' בארתי לעיל פ ו
  .יהל אור' עי ז
כבוד ' ן בענין קידוש החדש וכן נק"פנחס דף נו' בפ' יקרא דיליה בסוד ובהיכלו כלו אומר כבוד כנז ח

 ). נ"ש(' את בית ה' כי מלא כבוד ה' כאומ
 ). נ"ש(ותיקונא דיליה כי כל השרוי בלא אשה אינו אדם ולא אתתקן  ט
אלעזר לא חש לתרץ כי אם הקושיא העצמית ובתירוצה חשב ' ר' ג ופי"אשר זמם ה' ל חמוי עשה ה"א י

בצע אמרתו ' אשר זמם וא' עשה ה' דברים א' ד שהן ב"שכבר הבין חמיו והוא לא הבין עדיין כי הוה ס
 ).נ"ש(' לו האחרת עד שחזר ליישב בדרך משל ומליצה שהכל א' והוקש' ונתתרץ לו א

 ).א"נ(י כנזכר בתיקונים "אותיות אדנ' בגדי זהב ד' בד' אותיות הוי' בגדי לבן ד' ד' יחד עם הממת' פי יא
' בגדי זהב כנז' בגדי לבן בד' והיו מתלבשים ד' הוה לביש ההוא פורפירא היה מתייחד עם המ יב

אינו מהזוהר ' גועד ו' בהיכל קדשו האי אמרתו וכו' י וה"אותיות אדנ' אותיות ההויה בד' בתקונים דהיינו ד
כי אם מספר הבהיר כך שמעתי גם בפקודין איתא כי האי גוונא על פסוק נפלה עטרת ראשנו ונראה לומר 

קרינן בה אתבזע ' דקאמר בזע פורפרוי באיזו בחינ' שהכניסוהו כאן בין הדבקים לפרש מציאות הקריעה הנז
ענף גבוה שבכל האילן והוא משל אל אמיר הוא ' החרבן יתבא בראש אמיר פי' קוד' פ בקדמיתא פי"וה
ש והא אתערו עטרה לרישא "בסוד אשת חיל עטרת בעלה וז' ת שעולה בסוד הדעת ושם היתה המלכו"הת

 ).נ"ש(ת "והא אתערו חבריא בדרוש זה שהיא עטרת לרישא דת' ג כלומ"ה
 על פסוק נפלה ג"א מספר הבהיר כך שמעתי גם בפקודי איתא כה"אינו מהזוהר כ' האי אמרתו עד וגו יג

העיקר ב ד"ש כז ע"הקדו' ועי). ו"לש(ג "ח מ ע" והוא מתז- אינו מהזוהר ). א"נ(ב "ח עש"ז. עטרת ראשנו
 וכן נראה , אלא הוא הוספה מאיזה תלמיד, אינו מהזוהר כללהמוסגרנראה כמו שכתבו האחרונים שכל 

  .מסגנון הלשון שאינו מלשון הזוהר כלל
ממנו על ' ת לפניו למט"ת נמצא אילן נאה שהוא הת" עטרת בעלה תגא דסואילן נאה לפניו שבהיותה יד

נ אילן נאה היינו "א. יוחנן על שהיה תלמידו ולמטה ממנו קרי ליה לפניו' דרך ריש לקיש הוה יתיב קמיה דר
 ).נ"ש(' בכנז' היה לפניו כלומר למטה ממנ' היסוד דאיקרי יפה נוף וגו

' מימי קדם כדפי' סוד אשת חיל עטרת בעלה היתה נשפעת ונזוניואיהי מימי קדם כי בהיותה אז ב טו
 ).נ"ש(

ש בבתי בראי "ירדה במקום העצבון והדאגה וז' כלומ' ועתה אחר החרבן עציבו קמיה וכו' וכדין כלומ טז
 ).נ"ש(ב וזהו חוצה "ז וכ"בתיקונים דף ט' בר מהיכלין כנז

שער  (א"אווא כינוי ל ה"בתי גוואי). "ו"לש(ב "טו עויקרא ' א ועי"שמות יח רע' א ועי"לקמן קסג ע' עי יז
 ).'מ פרק ט

 ).נ"ש(ג "ה כד איהו עביד ה"ה ואי תימא הא תנינן דלית חדוה קמי קב"קמי דקב יח
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 בצע" ,החברים פרשוה הרי ,לו אמר". קדם
 צוה אשר" .שלו האדרת שקרע ,"אמרתו

 צוה האדרת אותה שהרי ,"םקד מימי
 וביום ,עליונים ראשונים ימים מאותם
 משום ,אותה קרע המקדש בית שחרב

 וקרע ,ותקונו כבודו היא הזו שהאדרת
 וכי ,"זמם אשר 'ה עשה" ,לו אמר. אותה

 יבאוטרם ש לבניו להרע )דםוק( חושב מלך
 כלי לו שהיה למלך ]משל[ ,לו אמר .לחטוא

 ,ישבר שלא עליו פוחד היה יום ובכל ,יקר
 לימים .בעיניו והיה מתוקן בו מסתכל והיה

 אותו המלך לקח .המלך את והרגיז בנו בא
 'ה עשה" שכתוב זהו .אותו ושבר יקר כלי

בית  שנבנה מיום ,בא וראה". זמם אשר
 חביבהיה ו ה מסתכל בו"המקדש היה הקב

 שיחטאו ישראל על פוחד והיה ,הרבה עליו
 שהיה פעם כלב וכך .המקדש בית ויחרב

 אותה לובש היה ,המקדש בית אצל בא
 לפני והרגיזו החטאים שגרמו אחר .אדרת
 אותה וקרע המקדש בית נחרב ,המלך

 בית ונחרב האדרת אותה קרעו( האדרת
 אשר 'ה עשה" שכתוב היינו ).המקדש

 הזו האמרתו(" ' וגואמרתו בצע". "זמם
 התעטרו והרי ,אמיר בראש ישבה בתחלה

 מימי והיא ,לפניו נאה אילןו לראש עטרה
 בבתים לפניו עצבות ואז ,ודאי קדם

 ,"צהוח צעקו אראלם הן"ו ,ודאי החיצונים
 היינו )."' וגוההוא ביום צבאות 'ה ויקרא"

 ,אחר בזמן אבל ,המקדש בית שנחרב בזמן
 זמן כמו הוא ברוך הקדוש לפני השמח אין

 שהרגיזו ואותם העולם רשעי שאובדים
 ".רנה רשעים דוובאב" ובשכת זהו ,לפניו

 ברשעי דין שעושה ודור דור בכל וכן
 הקדוש לפני תוותשבח השמח ,העולם

  .הוא ברוך

åäé" éîéî äåö øùà åúøîà òöá íîæ øùà ä
à íã÷"òæáã åúøîà òöá àéøáç äåî÷åà àä ìå 

íã÷ éîéî äåö øùà äéìéã àøéôøåôæ àäã 
 éàìò éàîã÷ éîåé ïåðéàî äì ãé÷ô àøéôøåô
 éàäã ïéâá äì òæá àùã÷î éá áéøçúàã àîåéáå

äéìéã àø÷é éäéà àøéôøåôçìéã àðå÷éúå äéè 
à äéì òæáå"åäé äùò ì"íîæ øùà äé àëìî éëå 

 áéùç)íãå÷ ( ïåúéé àì ãò éåðáì àùàáàì
à éèçîì" ìëáå ø÷é ïàî äéì äåäã àëìîì ì

 ìëúñî äåäå øáúé àìã äéìò ìéçã äåä àîåé
 äéì æéâøàå äéøá àúà ïéîåéì éåðéòá ïé÷úå äéá
 äéì øáúå ø÷é ïàî àåää àëìî ìèð àëìîì

ää" ã)íù(äé äùò å" ïî éæç àú íîæ øùà ä
á÷ äåä àùã÷î éá éðáúàã àîåé" ìëúñî ä

 ìàøùéã åäééìò ìéçã äåäå éâñ äéìò áéáçå äéá
 äåäã àðîæ ìëá ïëå àùã÷î éá áøçéå ïåèçéã

 éúà]àùã÷î éá éáâì) [äéáâì(àé ùéáì äåä 
àøéôøåô àåääáé éî÷ åæéâøàå ïéáåç åîøâã øúáì 

 àëìî)÷î éá áøçúà àåää òæáå àùã
øåôàøéô( ]å éá áøçúàå àøéôøåô àåää òæá

àùã÷î[ áéúëã åðééä )íù (åäé äùò" øùà ä
åâå åúøîà òöá íîæ ')]ð"à [âé åúøîà éàä

 åøèòúà àäå øéîà ùàøá àáúé àúéîã÷á
åéðôì äàð ïìéàå àùéøì àøèòãé éîéî éäéàå 

íã÷åèïéãëå éàãå æèéàøá éúáá äéî÷ åáéöò æé 
 ïäå éàãå)æ âì äéòùé (ç å÷òö íìàøàäöå)  íù

áë (åäé àø÷éå"åâå àåää íåéá úåàáö ä'( åðééä 
 àøçà àðîæá ìáà àùã÷î éá áéøçúàã àðîæá

á÷ éî÷ äåãç úéì"äçé éáééç åãéáàúàã àðîæë 
ää äéî÷ åæéâøàã ïåðéàå àîìò" ã)é àé éìùî (

 ãéáòã àøãå àøã ìëá ïëå äðø íéòùø ãåáàáå
çáùåúå äåãç àîìò éáééçá àðéãúá÷ éî÷ à" ä  

 השמח שאין שנינו הרי ,תאמר םוא
 דין עושה כשהוא הוא ברוך הקדוש לפני

 שנעשה בשעה , בא וראהאלא .ברשעים
 על לפניו ותשבחות ותשמח ,ברשעים דין

 אותו כשמגיע והיינו רק ,מהעולם שנאבדו
 אליו שבו ולא להם שהמתין זמן

 טרם דין בהם נעשה אם אבל ,מחטאיהם

]á÷ éî÷ äåãç úéìã ïðéðú àä àîéú éàå"ä[ 
 éæç àú àìà àéáééçá àðéã ãéáò åäéà ãë
 ïååãç àéáééçá àðéã ãéáòúàã àúòùá

ïçáùåúåà éìî éðäå àîìòî åãéáàúàã ìò äéî÷ 
àðîæ àåää àèî ãëáåàã  ïáàú àìå ïåì êéø

 ãò àðéã åäá ãéáòúà éà ìáà åäééáåçî äéáâì

                                                           

  ).ו"לש(ב "לקמן קכא ע' ב ועי"ב וכן במגילה י ע"סנהדרין טל ע' ב ועי"לעיל נז ע' עי א
 ).הערת הזוהר(ב ”ב קכא ע”קיג ע ב
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 כמו ,טאםח נשלם שלא )ועד( ,זמנם הגיעש
 ,"הנה עד האמורי עון שלם לא כי" שנאמר

 על לפניו ורע ,לפניו השמח אין אז
 דין בהם עושה למה ,תאמר ואם. שנאבדו

 רע גרמו הם אלא ,זמנם שהגיע טרם
 אינו הוא ברוך הקדוש שהרי ,לעצמם

 משום אלא ,זמנם מגיע בטרם דין עושה
 ולכן ,להם להרע ישראל עם שמשתתפים

לא שומאבדם מהעולם עושה בהם דין 
 הטביע ולכן .לפניו שרע וזהו .נםזמב

 בימי ישראל שונאי והאביד ,בים מצרים
 ישראל משום שהרי , כולםוכן ,יהושפט

 הזמן שלםוכשה אבל. זמנם לפני נאבדו
 ותשבחת חדוה אז ,שבו ולא להם שחכה
 שחרב לזמן פרט ,מהעולם שאבדו על לפניו
 ןהזמ שלםושה גב על שאף ,המקדש בית

 חהשמ היתה לא ,לפניו שהרגיזו שלהם
 לפניו חהשמ היתה לא זמן ומאותו .לפניו

  .ולמטה למעלה

 åäééðîæ àèî àì)ãòå (íéìúùà àìãà åäééáåç 
 øîà úàã äîë)æè åè úéùàøá ( ïåò íìù àì éë

 äéî÷ äåãç úéì ïéãë äðä ãò éøåîàä] ùéàáå
äéî÷[åãéáàúàã ìò á àì ãò åäéà àîéú éàå 

 àìà àðéã åäá ãéáò éàîà åäééðîæ åèî]à ïåðé
>ïéîøâ<àäã åäééîøâì àùéá [á÷ " ãéáò àì ä

 ïéâá àìà åäééðîæ àèî àì ãò àðéã åäá
 ïéâáå ïåì àùàáàì ìàøùéã åäééãäá éôúúùîã
 àìá àîìòî ïåì ãéáåàå àðéã åäá ãéáò êë

äéî÷ ùéàáàã àåä àãå àðîæâ ]òáèà êë ïéâáå [
)òáèã( ìàøùéã ïåäéàðù ãéáåàå àîéá éàøöî 

 èôùåäé éîéá]ëååäìë ï[ ìàøùéã ïåäéðéâá àäã 
àðîæ àìá åãéáàúàã àðîæ íéìúùà ãë ìáà 

 àúçáùåúå äåãç ïéãë åáú àìå ïåì êéøåàã
 àðîæá øá àîìòî åãéáàúàã ìò äéî÷

òàã àùã÷î éá áéøçúàã" àðîæ íéìúùàã â
 äéî÷ äåãç äåä àì äéî÷ åæéâøàã ïåäìã

àúúå àìéòì äåãç äåä àì àðîæ àåääîå:  
 על ממטיר אנכי שבעה דעו לימים כי"

 ."' וגולילה וארבעים יום ארבעים הארץ
 וארבעים יום ארבעים ,אמר יהודה רבי

 ארבעים אלא .מעשיהם מה ,הללו לילה
 ארבעים" וכתוב ,העולם רשעי להלקות יום
 רוחות ארבעה כנגד ,"סיףוי לא יכנו

 שאדם משום ,עשרה אחד לכל ,העולם
 זה ועל ,העולם רוחות מארבעה נברא

 ארבעים וצריך ".היקום כל את ומחיתי"
  .העולם את ולמחות להלקות

äòáù ãåò íéîéì éëä õøàä ìò øéèîî éëðà 
åâå äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà ')ã æ úéùàøá (

 äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà éðä øîà äãåäé éáø
 äà÷ìàì íåé íéòáøà àìà åäééúãéáò éàî

 áéúëå àîìò éáééç)â äë íéøáã (é íéòáøà åðë
àîìò éøèñ òáøà ìá÷ì óéñåé àìå ãç ìëì 

 éøáúà àîìò éøèñ òáøàî ùð øáã ïéâá äøùò
 íéòáøà êéøèöàå íå÷éä ìë úà éúéçîå àã ìòå

àîìò éçîúàìå äà÷ìàì:  
 .שמעון רבי לפני מצוי היה יצחק רבי

 שכתוב )שאמרו( זה פסוק ,לו אמר
à ïåòîù éáøã äéî÷ çéëù äåä ÷çöé éáø"ì 

 éàä]àø÷[) éøîà÷ã ( áéúëã)àé å úéùàøá (

                                                                                                                                                                                     

 ).נ"ש(ג " אשתלים האו עד דלא א
ג "ה' אלא אינון גרמין ביש לגרמייהו דהא לא עביד בהו דינא וכו' לית חדוה קמיה על דאתאבידו וכו ב

 ). נ"ש(ג "ה' בימי יהושפט וכן כלהו דהא וכו
 ).א"ד(שאין ניחא לפניו לאבד מעשה ידיו קודם שנתמלא סאתם  ג
 ).ב"ב קלז ע"ה ח"דע(הראוי להם חלק מנס יציאת מצרים היה זה שהמכות היה יותר מ ד
ג וחסר בספרים "ג וה"ה' ל האי קרא דכתיב ותשחת וגו"לכל חד עשרה א' כי לימים עוד שבעה וגו ה

למבול ישב אשתאר ' ובגין דנח הוה סתים מעינא אסתמר ולא יכיל לשלטאה עלוי אי הכי במאי נוקים ה
דינא לא אתייהיב רשו לכל אינון דעמיה ח בגין דאלקים בלחודוי הוה כד הות "שיזבותא בעלמא ות
ד ויבא נח ובניו גוברין לחוד ואשתו ונשי בניו לחוד ורזא אוליפנא "ולאתחבר הה' לאשתכחא דכר ונוק

למבול ישב כלומר מאחר שלא יכול השטן לנח ' פ אי הכי במאי נוקים ה"כ ההגהה וה"ה סתים וגליא ע"קב
' ופעל מדת הדין שאם ישב בלחודוי ומ' בלחודוי מדת הרחמילמבול ישב דהיינו ישב ' ה' כ במאי נוק"א

והשיב ' פרסה כיון שאין באותו דין שום רחמי' אפי' מדת הדין היתה פועלת הדינין לא היה ראוי שתשא
אשתאר שזבותא בעלמא כלומר הצלה פורתא אשתאר בעלמא שבערך כל העולם לא היה נחשב זה ' ואמ

 ).נ"ש(למבול ישב בלחודוי ' שפיר קרינא ביה הלהקרא הצלה ובטל הוא במיעוטו ו
  .יהל אור' עי ו
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  õøàä úçùúå  הארץ ותשחת"
  áñ/à  

 ,חטאו אדם בני אם ,"האלהים לפני
 שכתוב משום ,לו אמר .חטאה במה הארץ

 כמו ,"דרכו את בשר כל השחית כי"
 דוואפק הארץ ותטמא" וז דוגמאכ ,שנאמר

 אם .בני אדם חטאו אלא ,"עליה עונה
 הם הארץ קריע אלא ,במה הארץ, תאמר

 והיא הארץ את משחיתים והם ,האדם בני
 וירא" שכתוב ,מוכיח והכתוב ,נשחתת
 השחית כי נשחתה והנה הארץ את אלהים

  ".הארץ על דרכו את בשר כל

éäìàä éðôì" äîá àòøà ïàèç àùð éðá éà í
à" áéúëã ïéâá ì)áé íù ( øùá ìë úéçùä éë

 àã àðååâë øîúàã äîë åëøã úà) çé àø÷éå
äë (øàä àîèúå àìà äéìò äðåò ãå÷ôàå õ éðá

 ïàèç àùð àø÷ò àìà äîá àòøà àîéú éàå
 àòøà ïéìáçî ïåðéàå ïåðéà àùð éðá àòøàã

 áéúëã çëåà àø÷å úìáçúà àéäå) å úéùàøá
áé (éäìà àøéå" éë äúçùð äðäå õøàä úà í

õøàä ìò åëøã úà øùá ìë úéçùä:  
 כולם האדם חטאי כל ,בא וראה

 של והחטא ,בתשובה תלויה השחתתם
 ומוציא דרכו ומשחית הארץ על זרע שופך
 את ומשחית אותו משחית ,הארץ על זרע

 ,"לפני עונך נכתם" כתוב ועליו ,הארץ
 לא אתה רשע חפץ אל לא כי" בו וכתוב
 וכתוב .גדולה לתשובה פרט ".רעיגורך 

 וימיתהו 'ה בעיני רע יהודה בכור ער ויהי"
  .נתבאר והרי .'ה

 éåàèç ìë éæç àú àúåìáç åäìë ùð øáã
 ìò àòøæ ãéùåàã äàèçå äáåùúá ïééìú äéìéã
 àòøà ìò àòøæ ÷éôàå äéçøà àìáçîå àòøà

áçîéáçîå äéì ìé áéúë äéìòå àòøà ì) á äéîøé
áë ( äéá áéúëå éðôì êðåò íúëð)ä ä íéìäú ( éë

 òø êøåâé àì äúà òùø õôç ìà àì] øá
éâñ äáåùúá[ áéúëå )æ çì úéùàøá ( øò éäéå

åäé éðéòá òø äãåäé øåëá"åäé åäúéîéå ä" àäå ä
øîúà:  

 העולם את דןה "הקב למה ,לו אמר
 ,לו אמר .אחר בדבר ולא באש ולא במים

 בשביל דרכם השחיתו הם שהרי ,הוא סוד
מים תחתונים לא התחברו ו עליונים שמים

 השחיתוש הם מה .*כראויזכר ונקבה 
 עלו ,ונקביים זכריים מים וז דוגמאכ ,דרכם

 והמים .חטאו שהם במה ,במים נדונו זה
 כמו ,העור את מהם ופושטים רותחים היו

 כנגד דין ,רותחים במים דרכם שהשחיתו
 תהום נותימעי כל נבקעו" שכתוב זהו .דין

 תובוואר" .תחתונים מים הרי ".רבה
 מים ,עליונים מים זה ,"נפתחו השמים
  .ותחתונים עליונים

)à"ïéàã éàîà ì] (ïàã éøîà[á÷ " àîìò ä
à àøçà äìîá àìå àùàá àìå àéîá" àæø ì

 ïéàìò ïééîã ïéâá åäééçøà åìéáç ïåðéà àäã àåä
 åøáçúà àì ïéàúú ïééîå àá÷åðå øëã à÷ãë

úåàé*î ïà ïåðéà ã àã àðååâë åäééçøà åìéáç
á÷åðå ïéøåëã ïééîé àéîá åðãúà àã ìòå á äî

ïçéúø ååä ïééîå åáç ïåðéàãà àëùî åèùôå 
ééðî àðéã ïçéúø ïééîá åäééçøà åìéáçã äîë åä

ää àðéã ìá÷ì" ã)àé æ íù ( úåðéòî ìë åò÷áð
 äáø íåäúä íéîùä úåáåøàå ïéàúú ïééî à

ïéàúúå ïéàìò ïééî ïéàìò ïééî àã åçúôð:  
 ומים ,בינה ,העליונים המים האל ומי *

 א"ה עליונה א"ה ,מלכות תחתונים
 ו"י נסתלק ,משחיתים הם וכאשר ,תחתונה

  .במים ומים א"בה א"ה ונשאר ,זכר שהוא

 *à ïàîååðïá ïéàúú ïééîå äðéá ïéàìò ïééî 
ä úåëìî"ä äàìò à" ïéìáçî ïåðéà ãëå äàúú à
 ÷ìúñàå"åâä øàúùàå øëã àåäã "ä à" àå ïééî

ïééîá:  
 ,בדרך הולכים היו יהודה ורבי חייא רבי
 ההרים בין ומצאו ,גדולים להרים והגיעו

 åèîå àçøàá éìæà ååä äãåäé éáøå àééç éáø
éáâì)ä( éîøâ àéøåè éðéá åçëùàå ïáøáø ïéøåè 

                                                           

חמימות מבול המים שבא עליהם היו כל כך רותחין עד שעורם נמק מבשרם מדה כנגד מדה שהם  א
  ).א"ד(' השחיתו דרכם בשכבת זרע רותחת כאומרו כמה דחבילו כו

 ).ע מקורו"דפוס וילנא וצ(אלין  ב
 .ע מקורו"ו וצ"בדפוס וילנא איתא י ג



 øäæúéùàøá 

299 

 ,המבול בני מאותם שהיו םאד בני עצמות
 .אחת בעצם פסיעות מאות שלש ופסעו
 חברינו שאמרו מה היינו ,אמרו ,תמהו
 ברוך הקדוש מדין פוחדים היו לא שהם
 ממנו סור לאל ויאמרו" שכתוב כמו ,הוא

 היו ,עשו מה ".חפצנו לא דרכיך ודעת
 ,התהום מעינות את ברגליהם סותמים

מוד  לעיכלו ולא יוצאים רתוחים ומים
 בארץ ונופלים נשמטים שהיו עד ,בהם

  .ומתים

àùð éðáà úìú åòñôå àðôåè éðá ïåðéàî ååäã 
 åðééä åøîà åäååú àãç àîøâá ïòéñô äàî

ôúñî ååä àì ïåðéàã àðøáç åøîàãé àðéãî 
á÷ã"úëã äîë ä áé)ãé àë áåéà ( ìàì åøîàéå

 ååä åãáò äî åðöôç àì êéëøã úòãå åðîî øåñ
]ïéîúñ) [ïîéúñ( ïééîå àîåäú éòåáî åäééìâøá 

 ååäã ãò åäá í÷éîì åìéëé àìå ïçéúø ïé÷ôð
ìôðå ïéèîùðåïéúééîå àòøàá :  

 רבי אמר ."' וגובנים שלשה נח ויולד"
 דברים לך רוואמ בא ,יהודה לרבי חייא

 בא על אשה משל לאדם ש.בזה ששמעתי
 ויצאו , אחתבפעם )מעיה פרי( שמתעברת

 נפרד אחד כל ,שנים או שלשה בנים
 רשע וזה צדיק זה ,במעשיו בדרכיו השנימ

 של קשרים שלשה כאן גם אף .בינוני וזה
 בשלשה ונכללים ושטים הולכים רוח

 ונכנסת יוצאת נשמה ,בא וראה. עולמות
 ,בנשמה וחהר ומתחברת ,רודיפ הרי בין

 וכולם ,ברוח הנפש מתחברת ,למטה יורדת
 עם זה ומתחברים )יורדים א"ד ,הולכים(

 זה כלולים ורוח נפש ,יהודה רבי אמר .זה
 ,אדם בן של בדרכיו שורה הנשמה ,זה עם

. מקומו נודע שלא סתום מדור והוא )וזה(
 בנשמה לו יעיםימס ,טהרילה אדם בא

 אותו ומקדשים אותו ומטהרים קדושה
 ,טהרילה בא ולא זכה לא .קדוש ונקרא

 .בו ורוח נפש שהם ,פותחים דרגות שתי
 וזה ,שלמעלה סיוע( קדושה נשמה בו אין
 ,יטמא שאם אלא ,עוד ולא ,)דרכו כפי

 מסירים שלמעלה והסיוע ,אותו מטמאים
  .דרכו לפי אחד כל והלאה מכאן .ממנו

åâå íéðá äùìù çð ãìåéå ')é å úéùàøá ( øîà
]éç éáøäãåäé éáøì àé) [àééç éáøì( àîéàå àú 

 ìéòàã ùð øáì ìúî éàäá àðòîùã éìî êì
 àá÷åðì>àéøòîã <]>ð"à <àäòîã àáéà [

)àéãòîã àáéà( àãç àðîæá ]é÷ôðå[ åà ïéøú 
 éåçøåàá àøçàî àùøôúî ãç ïéðá àúìú
 óåà éðåðéá àãå àáééç àãå äàëæ àã éåãáåòá
ïàèùå ïéìæà àçåøã éøè÷ úìú éîð àëä 

÷ôð àúîùð éæç àú ïéîìò úìúá ïìéìëúàåà ú
 àúîùðá àçåø øáçúàå àãåøô éøåè ïéá ìéòàå

 åäìëå çåøá ùôð øáçúà àúúì úéçð)éìæà( 
]ïéúçð[à àã íò àã ïéøáçúîå " ùôð äãåäé ø

 éåçøàá àéøù àúîùð àã íò àã ïìéìë çåøå
 ùð øáã)éàäå( ]àéäå[ àìã àøéîè àøåãî 

äøúà òãééúààáùð øá àúà  äàëãúàì 
 àùéã÷ àúîùðá äéì ïéòééñî)ïàëãå] (ïàéëãå[ 

 éúà àìå äëæ àì ùåã÷ éø÷àå äéì ïéùã÷îå äéì
 ïéøú äàëãúàì]ïéâøã[ôð ïåðéàã ïéçúô " ù

åøå" äéá úéì àùéã÷ àúîùð äéá ç) àòåéñ
äéçøà íåôë àãå àìéòìã (] éàã àìà ãåò àìå

 åéãòà àìéòìã àòåéñå äéì ïéáàñî áàúñé
ïàëî äéðéîäéçøà íåôì ãç ìë äàìäìå [â:  

  àúôñåúã:  
 אותו של (הדין שלוחי חזקים קשרים

 קול ,אזנים פתוחי ,עינים פתוחי אנו ).צד
 éøåèñ÷ã éàîø éøåè÷ãäàøèñåä >ñ" à

àøèñ àåääã<ïðà à ïéðãåà ïçéúô ïéðééò ïçéúô 

                                                                                                                                                                                     

י "היו רואים גודל קומתן עשמצאו בין ההרים הגדולים עצמות אנשי דור המבול שנשטפו לשם ו א
  ).א"ד(עצמותם הגדולים שהיו מונחים שם 

 ).א"ד(א "ב ויקרא כה ע"משפטים צד ע ב
  .אריכות ביהל אור' עי ג
ענין מתניתין והתוספתות של הזוהר הם מהקדמונים סוד שתו ברמז נפלא ומסדר הזוהר סידרם  ד

 ).א"נ(מ "רך ובמקש פירוש התוספתא זו באו"ח וע"ז. להכריח הדרוש שעוסק בו
ל הכרוז יוצא מלמעלה כמבואר להבא ואותו כרוז הוא "קשרים חזקים שלוחי הדין של אותו צד ור ה

קשר אמיץ וחזק בין שלוחי הדין של צד השמאלי אשר משם השתלשלותם להזהיר בני אדם ואם לא 
  ).א"ד(ישגיחו אזי יענישוהו כל אחד ואחד כמעשה ידיו 
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 משבר ,למטה מלמעלה יורד מהקולות
 ,רואים ולא שרואים הם מי .וסלעים הרים

 ולא רואים לא ,עינים סתומי אזנים אטומי
 שכלול אחד ,להשכיל יודעים לא ,שומעים

 הם, החוצה אותם דוחים ,ובתוכ םשני
 מןוא האחד ,שנים באותם )בו( בין נדבקים

 לא ,בתוכם )שמים( שורה לא מניםוהא
 של אלו כל ,קדושים ספרים בין נכנסים

  לא ,זה מןוא

ì÷) àì÷(àéì÷ ïî áúúì àìéòî úéçð  øáúî à
 ïéîéèà ïàîç àìå ïàîçã ïåðéà ïàî ïéøðèå ïéøåè
 àì ïéòîù àìå ïàîç àì ïéðééò ïéîéúñ ïéðãåà
 åäééååâá ïéøúá àìéìëã ãç åðúìëñá ïéòãé

 ïéá ï÷áãúî ïåðéà øáì äéì ïééçã>ñ"äéá à< 
>á<àðîåàã àðîåà ãç éøú ïåðéàâ àì ]àéøù [
)ïééøù( >ñ"åù àåïé< ïéá ïéìàò àì åäééååâá  éøôñ

àì àã àðîåàã ïåðéà ìë ïéùéã÷  
  áñ/á  
  àúôñåú:  

 בספר נכתבו לא ,בתוכם שורה
 כמו ,החיים מספר ונמחים הזכרונות

 אל צדיקים ועם חיים מספר ימחו" שנאמר
 ,הזה מהעולם כשיצאו להם אוי". יכתבו

 כאשר אותם יתבע מי ).לחייהם( להם אוי
 ,שדולקת באש וישרפו דומה בידי ימסרו

 חדשים בראשי רק ממנה יצאו ולא
 חדש מדי והיה" שנאמר כמו ,ושבתות
 בשר כל יבא בשבתו שבת ומדי בחדשו

 כרוז כך אחר ".'ה אמר לפני להשתחוות
 ישובו" ,ואומר עליהם מכריז צפון שבצד

 של דותואג כמה ."' וגולשאולה רשעים
 ,צדדים בארבעה עליהם יתכנסו מענישים

 פעמים שלש. הנום בן בגיא לוהטת אש
 אלא ,עוד ולא ,)נשרפים( מתפקדים ביום
 יהא אמן רם בקול עונים שישראל בזמן

 הוא ברוך הקדוש ,מברך רבא שמיה
 למלאך ורומז ,הכל על וחס רחמים מתמלא

 ל"סמריא ששמו הגיהנם שערי עלהממונה 
 שלשה ופותח ,בידו מפתחות ושלשה
 אור את ורואים ,המדבר שבצד שערים
 וסותם אש של עשן בא .הזה העולם

 ידיהם שתחת ממונים שלשה ואז. הדרכים

éøùààééðøëã éøôñá åáúëà àì åäééååâá ã 
 øîà úàã äîë ééçã àøôñî ïåçîúà) íéìäú

èë èñ ( åáúëé ìà íé÷éãö íòå íééç øôñî åçîé
 éåå àîìò éàäî ïå÷ôé ãë ïåì éåå]ïåì[) ìïåäééç (

 ïåì òáúé ïàî]ãë[äîåãã àãéá ïåøñîúé ä 
 ÷éìãã àøåðá ïåã÷åúéå]å[ øá äéðî ïå÷ôé àì

 øîà úàã äîë éúáùå éçøé ùéøá) åñ äéòùé
âë ( åúáùá úáù éãîå åùãçá ùãç éãî äéäå

åäé øîà éðôì úåçúùäì øùá ìë àáé" øúáì ä
 øîàå åäééìò æéøëà ïåôö øèñáã àæåøë) íéìäú

çé è ( åáåùéåâå äìåàùì íéòùø 'äîë  éìéáç
ïé÷éøèå àùà ïéøèñ òáøàá åäééìò åùðëúà 

 ïã÷ôúî àîåéá ïéðîæ úìú íðä ïá éâá àèäìî
]ð"ïã÷åúî à[ ìàøùéã àðîæá àìà ãåò àìå 

 êøáî àáø äéîù àäé ïîà íø ìå÷á åáéúà
á÷" æéîøå àìë ìò ñééçå ïéîçø éìîúà ä

)àëàìîì] (àëìîì[ íðäéâã éòøú ìò àðîîã 
îñ úìú çúôå äéãéá ïçúôî úìúå äéîù ìàéø

ïéòøúæ éàäã àøåäð ïàîçå àøáãî øèñáã 
 ïéãë ïéçøåà íéúñå àøåðã àððú àúà àîìò

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(אמר זה תחלת דברי בעל המ א
' מן הקולות שלמעלה יורד למטה ומכריז ואותו קול משבר הרים וסלעים ואמר מאן אינון וכו' קול א ב

 ).א"ד(על אותם שדוחים נשמתם במעשיהם הרעים 
ש לעיל "אומן על כל האומנים מצד שהנשמה היא מתחת כסא הכבוד שהוא הבינה שנקראת אומן כמ ג
 ).א"ד(ש "א ע”כב ע
'  ונגד שלא היטיבו דרכיהם כדי שתשרה שכינה עליהם לא יכתבו בספר הזכרונות שהיא מהיא הבינה ד

  ).א"נ(ח "ז. 'ימחו מספר החיים שהיא בי' ונגד שלא המשיכו עליהם הנשמה מבינ
 שזה מלאך הממונה על המתים& ברכות ' גמ' עי ה
בתענית טרק '  כענין הנזעליהם ומלת טריקין לשון הכאה' חבורות אגודות המכים ומענשים מתאספי ו

ש והכל "ז ע"ע' שהמלאך הכהו במצחו וכן הוא לשון נשיכה כענין חויא דרבנן טרקיה במס' שפי' באסקטול
ן "מאי. אך הערוך הביאו בערך טרק' ה מחיין באסקוטלא וכו"א ובנסחתנו דף נ"בד' עי). א"ד(ענין אחד 

  ).א"נ(
  ).א"נ(ח "ז. בירושלים' בים וא' למדבר וא' פתחים א' שכן יש לו ג ז
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 ומחזירים בידיהם מנשבים ,מגרפות שלש
 שעה רוחה להם ונותנים ,למקומם עשן
 וכך ,שלהם לאש שבים כך ואחר .וחצי
 שאומרים זמן ובכל .ביום פעמים שלש

 ,'וכו מברך רבא שמיה יהא אמן ישראל
 שדרכם הצדיקים אשריהם ,להם חיםוימרו

 כמו ,הצדדים לכל עולם באותו מאירה
 הולך גהונ כאור צדיקים רחווא" שנאמר

  )התוספתא כאן עד( ".היום נכון עד ואור

åäééãé úåçúã ïðîî úìúàïéôåøâî úìú á ïáùðî 
ïåì ïéçååøå åäééøúàì àððú åáéúàå åäééãéáâ 

úåâìôå àúòùã åäééùàì ïéáééú øúáìå àúòù 
ëáå àîåéá ïéðîæ úìú ïëå ìàøùé éøîàã ïéðîæ ì

åëå êøáî àáø äéîù àäé ïîà'ä ïåì ïéçååø ïåðéà 
 àåääá àøäðî ïåäéçøåàã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ

 øîà úàã äîë ïéøèñ ìëì àîìò)çé ã éìùî (
 ïåëð ãò øåàå êìåä äâåð øåàë íé÷éãö çøåàå

íåéäå ]àúôñåúä ïåùì ïàë ãò[æ:  

 על מדורים בגיהנם יש ,אמר אבא רבי
 והרי ,שבע עד ,שלישיים שניים ,מדורים
 שהם הצדיקים ואשרי .החברים בארוה

 הולכים ולא הרשעים מחטאי נשמרים
 מי וכל ,בהם נטמאים ולא בדרכיהם

 יורד עולם לאותו כשהולך ,שנטמא
 ושני. התחתון המדור עד ויורד ,לגיהנם
 שאול ,זה עם זה שסמוכים הם מדורים
 שם אותו דנים ,לשאול שיורד מי .ואבדון
אחר  למדור אותו ומעלים ,ענשו ומקבל
 שהם עד ,דרגה אחר דרגה וכן .עליון

 לא ,לאבדון שיורד מי אבל .אותו מעלים
 ,אבדון נקרא ולכן ,לעולמים אותו מעלים
 נח ,בא וראה. מהכל הוא אבוד שהרי

 היו ולא ,דורו בבני מתרה היה הצדיק
 הביא הוא ברוך שהקדוש עד ,לו שומעים
 אש ,גיהנם דין מהו .גיהנםה דין עליהם

 וכולם ,רותח וזה צונן זה ,ואש מים ,ושלג
 ואחר .מהעולם אבדונו הגיהנם בדין נדונו

 נח ונכנס .לו כראוי העולם התקיים כך
 )מבריות( ומין מין כל בה והכניסבתיבה 
 ויצאו ,היה פרי שהוע עץ נח ודאי ,העולם

  .שלמעלה כמו העולם מיני כל בהימהת

]øäæ [à éáø ìò ïéøåãî úéà íðäéâá øîà àá
 äåî÷åà àäå òáù ãò ïéàúéìú ïéðééðú ïéøåãî
 ïéøîúñî ïåðéàã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæå àééøáç
 éáàúñî àìå åäééçøàá éìæà àìå àéáééç éáåçî
 àîìò àåääì ìéæà ãë áàúñàã ïàî ìëå åäá
 ïéøúå äàúú àøåãî ãò úéçðå íðäéâì úéçð

 íò àã ïéëéîñã ïåðéà ïéøåãî ïåãáàå ìåàù àã
 ìá÷îå ïîú äéì ïéðééã ìåàùì úéçðã ïàî

 äàìò àøçà àøåãîì äéì å÷éìñå äéùðò] ïëå
àâøã øúá àâøã[ ìáà äéì ïé÷ìñ ïåðéàã ãò 

 ïéâáå ïéîìòì äéì ïé÷ìñ àì ïåãáàì úéçðã ïàî
 éæç àú àìëî àåä ãéáà àäã ïåãáà éø÷à êë
 éòîù ååä àìå äéøã éðáá éøúà äåä äàëæ çð

 äéìá÷ã ãò" éàî íðäéâã àðéã åäééìò éúééà ä
àâìúå àùà íðäéâã àðéãç àã àùàå àééî 

 åðãúà íðäéâã àðéãá åäìëå àçéúø àãå àðéðö
 à÷ãë àîìò íéé÷úà øúáìå àîìòî åãéáàúàå
 àðéæå àðéæ ìë äá ìéòàå äáéúá çð ìàòå äéì éæç

]ïééøáî[ äåä éøô äùåò õò çð éàãå àîìòã 
éæ ìë äáéú ïî å÷ôðåàìéòìã àðååâë àîìò éðé:  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(בארתי לעיל והוא כמין כף שמגיסין בו הקדרה  א
 ).א"נ(ח "ז. מניחין הרצועות ומניפין בידם להרויח להם' פי ב
ל ביאר שניצול "ו ז"מהרח). א"ד(א אחד נשתהא בצער גיהנום שעה ומחצה ”ב ועיין שלח קסז ע”י ע ג

ק "ובהכי ל. ב"י. ני גיהנום לא בטילי מיניה והאריך בזההקשה שנקרא שעתא ופלגא אך שאר די' ממדור ז
ו ושייר דרך "ז הקשה על מהרח"אמנם הרמ. ע למה מרווחים שעתא ופלגא"ח שכתב צ"ה בז"קושית מז

 ).א"נ(ן "מאי. והרואה יראה שיש להשיב על קושיותיו. ש"לעצמו והאריך מאד ע
 .ש בזוהר הרקיע"עיי, )זוהר הרקיע(ופלגא  ד
כ הוא דוקא מסוגל להוציא אביו ואמו " עמכאן ראיה שסגולת הקדיש להוציא את הרשעים מגיהנום ה

 ).א"נ(ח "ז. ש"ויש ראיה מילקוט ישעיה סימן רצו ע' ת וכו"ולא קדושה או תפלה או קס
 .אריכות ביהל אור' עי ו
  ).א"ד(רצו ' ילקוט ישעיה סי ז
 .יהל אור' עי ח
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 מתחבר הפרי עושה זה כשעץ ,בא וראה
 חיות ,שלמעלה מינים אותם כל ,פרי בעץ

 ,למינו 'א כל מינים וכמה ,וקטנות גדולות
 ,"גדולות עם קטנות חיות" שנאמר כמו

 יצאו וכולם . בתיבהנח וז דוגמאכ
 דוגמאכ העולםהתקיים ו ,בהימהת

 נח ".מההאד איש" נקרא נח ולכן ,שלמעלה
 חייא רבי. בארוה והרי ,"צדיק איש" נקרא
 ,המבול באטרם ש שנה מאות שלש ,אמר
 היו ולא מעשיהם על בהם מתרה נח היה

 השלים הוא ברוך שהקדוש עד ,לו שומעים
  .מהעולם אבדונו ,להם כהישח הזמן

ãë éæç àúà õòá øáçúà éøô äùåò õò éàä 
 ïáøáø ïååéç àìéòìã ïéðééæ ïåðéà ìë éøô ïøéòæå

 øîà úàã äîë äéðéæì ãç ìëå ïéðééæ äîëå
)äë ã÷ íéìäú ( àðååâë úåìåãâ íò úåðè÷ úåéç

 íéé÷úàå àúåáéú ïî å÷ôð åäìëå äáéúá çð àã
 äîãàä ùéà çð êë éðéâáå àìéòìã àðååâë àîìò
 àééç éáø äåî÷åà àäå éø÷à ÷éãö ùéà çð éø÷à
 çð äåä àðôåè éúà àì ãò ïéðù äàî úìú øîà

éøúà ïéòîù ååä àìå ïåäéãáåò ìò åäá ]äéì[ ãò 
á÷ã" åãéáàúàå ïåì êéøåàã àðîæ íéìùà ä

àîìòî:  
 כי ויהי" ,למעלה כתוב מהבא וראה 

 ובנות האדמה פני על בולר האדם החל
 .כל לעין מיםוער הולכים והיו ,"להם לדווי

 בנות את האלהים בני ויראו" ,כתוב מה
 ךילהמש קריוע יסוד היה וזה ."' וגוהאדם

 ,מהעולם שמדילה להם שגרם עד בחטאם
 ,ובשרשו ובגזעו הרע יצר אחר נמשכו ולכן
 ,מביניהם הקדושה האמונה את ודחו

 כל קץ" לכן .שנאמר כמו )ונאבדו( ונטמאו
  .עליהם קטגוריה ללמד ,"לפני בא בשר

 àìéòì áéúë äî éæç àú)à å úéùàøá ( éäéå
 úåðáå äîãàä éðô ìò áåøì íãàä ìçä éë åãìåé

 äî àìëã ïåäéðéòì ïéàìéèøò ïéìæà ååäå íäì
 áéúë)íùá  (éäìàä éðá åàøéå" úåðá úà í

åâå íãàä ' ãâéîì àø÷òå àãåñé äåä àãå
 àîìòî äàöúùàì ïåì íéøâã ãò ïåäéáåçá
 éåòæâáå òøä øöé øúá ïàëùîúà êë ïéâáå
 åäééðéáî àùéã÷ àúåðîéäî åçãå éåùøùå

 åáàúñàå]ð"åãéáàúàå à[äîë  )øîúàãò " ë
àúôñåú] ( øîàã êë ïéâá)âé íù ( øùá ìë õ÷
éðôì àááåäééìò àééøåâéè÷ àôìàì [:  

  øäæ  
 בא בשר כל קץ לנח אלהים ויאמר"
 בשר כל קץ" ,הראשון לדבר חזרנו". (לפני
 שהם משום ,ודאי "לפני בא" ,"לפני בא

 קצי 'ה הודיעני" ,פתח יהודה רבי ).גרמו
 ".אני חדל מה אדעה ,היא מה ימי ומדת
 קצים שני ,הוא ברוך הקדוש לפני דוד אמר
 שתי והם ,לשמאל ואחד לימין אחד ,הם

. העולם לאותושבני אדם ילכו בהם  דרכים
 לשמאל וקץ ,"הימין לקץ" שכתוב לימין קץ

 הוא תכלית ולכל לחושך שם קץ" שכתוב

éäìà øîàéå"éðôì àá øùá ìë õ÷ çðì íâ 
]øñçã[) ]ð"à [ ìë õ÷ äàîã÷ äìîì àðøãäà

åîøâ ïåðéàã ïéâá éàãå éðôì àá éðôì àá øùá (
 çúô äãåäé éáø)ä èì íéìäú (åäé éðòéãåä" ä

øîà éðà ìãç äî äòãà àéä äî éîé úãîå éö÷ä 
á÷ éî÷ ãåã"ïéøú ä ãçå àðéîéì ãç ïåðéà ïéö÷ 

 éðá åäá êäîì ïéçøåà ïéøú ïåðéàå àìàîùì
 áéúëã àðéîéì õ÷ àîìò àåääì àùð) áé ìàéðã

                                                           

א ”ולעיל לג עב ”א תצוה קסו ע”א ויחי רלח ע”ע' בהקדמה א' עושה פרי הזכר עץ פרי הנקבה ועי א
 ).א"ד(

אוף הכי נמי לתתא בחדותא היינו בין הקליפות שכמו שיש חידו למעלה בכחות ' קץ כל בשר וכו ב
לפי שכל רוחניות ' כדקאמרן כמו כן יש חדוה בין החיצוני' קדושים בסוד כוונת האדם כהנים לוים וגו

לכן צריך שיהיה כוונת והרצאת המאוכלים היה עולה אליהם ורעותא לאסתפקא כלומר ו' העולה מהאברי
ס דגרסי וחדוותא ורעותא בואו והיינו נמי מאי דפרישנא "וי' הקרבן לאסתפקא לעילא ותתא כמו שפי

ואמא עלייהו דישראל כי באותם הווידוי שהיו מתודים על הקרבן הוא שחוזרים בתשובה להיותה רומזת 
 ).נ"ש(ב "צו דף ל' והכי איתא בפלאימא עילאה לכך היתה עומדת עלייהו דישראל ומכפר להם 

  ). א"ד) (ב"ב ע"ובזוהר חדש דף ל' י' חלק זה סי' בסוף הס' ועי(חזקיה אמר ' ב ר”י לז ע"כ ג
 ).א"הגהות הגר(ג "ח יט ע"מה שחסר תמצא בז ד
  ).הערת הזוהר(א ”לעיל נד ע ה
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 ולכל" זה מה ".וצלמות פלוא אבן(" "חוקר
 אלא .החוקר הוא מי ,"חוקר הוא תכלית

 ).הבריות פני שמחשיך לשמאל קץ אותו
 על הדין ששרוי בזמן ".תכלית ולכל" מהו

 קץ" ".וצלמות פלוא אבן" ,להשמיד העולם
 קץ" .נחש זה ,המות מלאך זה ," לחושךשם
 של מצד שהרי ," לחושךשם קץ" ,"בשר כל

 בזמן ,"תכלית ולכל" .בא הוא הזהב פסולת
 להיות קרחו הוא ,העולם על שרוי שדין

  .הבריות פני להחשיך לעולם קטגור

)â çë áåéà ( àåä úéìëú ìëìå êùçì íù õ÷
 ø÷åç)êùç õøàà àåä úéìëú ìëìå éàî úåîìöå 

 àìàîùì õ÷ àåää àìà ø÷åç àåä ïàî ø÷åç
çîãàúééøáã ïåäéôà êéù (> úéìëú ìëìå éàî

 ïáà äàöéùì àîìò ìò àéøù àðéãã àðîæá
 àã úåîä êàìî àã êùçì íù õ÷ úåîìöå ìôåà
 àøèñî àäã êùçì íù õ÷ øùá ìë õ÷ ùçð

àáäãã àëåúäãá àðîæá úéìëú ìëìå éúà÷ 
 éåäîì ø÷åç àåä àîìò ìò àéøù àðéãã
 àúééøáã ïåäéôà àëùçàì àîìòì àéøåâéè÷

åëå'<  
  âñ/à  

 לקץ" שכתוב שאמרנו כמו ,לימין קץ
  ".הימין

 áéúëã ïøîà÷ãë àðéîéì õ÷)âé áé ìàéðã (
ïéîéä õ÷ì:  

 ,לדניאל הוא ברוך הקדוש לו אמר
 מנוחה ,לו אמר ".ותנוח לקץ לך ואתה"

 ,לו אמר .ההוא בעולם או הזה בעולם
 על ינוחו" שנאמר כמו ,ההוא בעולם

 ".הימין לקץ לגורלךותעמוד (" ".משכבותם
 מה ידעתי לא שהרי ,מקום לאיזה ,לו אמר
 ").ותנוח" ,לו אמר .עולם באותו עלי יהיה
 אקום ,מהעפר שיקומו בזמן ,לו אמר

 ,לו אמר ".ותעמוד" ,לו אמר .לא או ביניהם
 של מהם ,כתות כתות שיקומו ידעתי הרי

 ולא ,העולם רשעי של ומהם אמת צדיקי
 ,לו אמר .אקום מהם מי עם ידעתי

 לך ואתה" אמרת הרי ,לו אמר ".לגורלך"
 ולא ,לשמאל קץ ויש לימין קץ יש ,"לקץ

 לקץ או הימין לקץ ,קץ לאיזה ידעתי
 דוד כאן גם". הימין לקץ" לו אמר .הימים

 ,"קצי 'ה הודיעני" ,הוא ברוך לקדוש אמר
 עד דעתו נחה ולא ,גורלי חלק מהו

 שב" שכתוב ,לימין שיהיה שהתבשר
 הוא ברוך הקדוש גם ,א וראה ב".לימיני

 מי ".לפני בא בשר כל קץ" ,לנח לו אמר
 שהוא ,הבריות פני שמחשיך הקץ זה ,אהו
 שרשעי למדנו מכאן .לפני בא בשר כל קץ

 עליהם אותו ומושכים מקדימים העולם
 ,רשות לו שנותנים שכיון ,להם להחשיך

 עד נוטל ולא ,הנשמה את נוטל הוא
 לוטיל לפני בא זה ועל .רשות לו שנותנים

 והנני" ולכן .העולם בני פני להחשיך רשות

à"á÷ ì"õ÷ì êì äúàå ìàéðãì ä ]ð" à çåðúå
à"à àîìò àåääá åà àîìò éàäá äçåðî ì" ì

 øîà úàã äîë àîìò àåääá)á æð äéòùé ( åçåðé
 ìòíúåáëùî) âé áé ìàéðã(  êìøåâì ãåîòúå

ïéîéä õ÷ì[ ) çåðúå ïéîéä õ÷ì êìøåâì ãåîòúå
 éìò àäé äî àðòãé àì àäã øúà ïàì äéì øîà

à àîìò àåääá"çåðúå ì (à" ïåîå÷éã àðîæá ì
 åäééðéá íå÷éà àøôòî>åà <)éà(à åàì " ì

à ãåîòúå" úåúë úåúë ïåîå÷é éã àðòãé àä ì
ðîå èåù÷ éàëæã ïåäðî àìå àîìò éáééçã ïåä

à íå÷éà ïåäðî ïàî íò àðòãé" øîà êìøåâì ì
úàå úøîà àä äéìä àðéîéì õ÷ úéà õ÷ì êì 

 õ÷ì õ÷ ïàì àðòãé àìå àìàîùì õ÷ úéàå
à íéîéä õ÷ì åà ïéîéä" àëä óåà ïéîéä õ÷ì ì

à ãåã"á÷ì ì" ä)èì íéìäúä  (åäé éðòéãåä" ä
 ãò äéúòã çð àìå éáãò ÷ìåç åäéà äî éö÷

àã áéúëã àðéîéì éåäéã øùáú)é÷ íùà  ( áù
á÷ óåà éæç àú éðéîéì"à ä"çðì ì)  å úéùàøá

âé( õ÷ àã åäéà ïàî éðôì àá øùá ìë õ÷ 
 øùá ìë õ÷ åäéàã àúééøáã åäééôà êùçàã
 ïéîéã÷î àîìò éáééç àðôéìåà ïàëî éðôì àá
 ïåéëã ïåì àëùçàì åäééìò äéì ïëùîå äéì

àúîùð ìéèð àúåùø äéì éáäéã ãò ìéèð àìå 
 åùø ìèéîì éðôì àá àã ìòå àúåùø äéì éáäéã

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו"וצ, "אבן אופן"נמחק בדפוס וילנא ובמוקמו איתא " ארץ חשך" א
ן "ד ומ"ח שער מ"ע'  ועי.שזהו סוף קומת ההוד' ח שער תיקון הירח פרק ה"ע' ועי. ב"לקמן קט ע' עי ב

 . והם דינין קשים וחזקים עד מאד,הוא כי לא יוכלו להתבררו ,'קלישזהו ה' פרק ג
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 לך עשה" זה ועל ".הארץ את משחיתם
 יוכל ולא ,להנצל כדי ,"פרוג עצי בתית

  .עליךלשלוט 

 éððäå êë éðéâáå àîìò éðáã åäééôà àëùçàì
 éöò úáéú êì äùò àã ìòå õøàä úà íúéçùî

 øôåâ)ãé íù ( ìéëé àìå àáæúùàì ïéâá
êìò äàèìùì:  

 בעיר מות שיש בזמן ,שנינו ,בא וראה
 המות למלאך רשות שנתנה( ,בעולם או

 שיש משום ,בשוק אדם הֶאָרֵי אל )להשחית
 לו אמר לכן. הכל להשחית רשות למשחית

 ולא ,שמרילה צריך אתה ,הוא ברוך הקדוש
 שלא המשחית לפני עצמך את תראה

 כאן נתן מי ,תאמר ואם. עליךישלוט 
 בא .והתגברו היו מים שהרי ,משחית

 או כשמכה או בעולם דין לך אין ,וראה
 אותו אנמצ שלא ,בדין העולם כשנמסר
 הדינים אותם בתוך שהולך המשחית
 ,היה כך במבול כאן גם .בעולם שנעשים

 נקרא והוא ,המבול בתוך הולך והמשחית
 הקדוש אמר זה ועל ,הזה בשם שנכלל ,כך

 יתראה ולא עצמו רולשמ ,לנח הוא ברוך
 נראית הזו בהיהת הרי ,תאמר ואם. בעולם

 ,בתוכו הולך והמשחית ,הזה העולם בתוך
 לפני אדם פני נראים שלא ןזמ כל

 ,לנו מנין .עליו לשלוט יכול לא ,המשחית
 איש תצאו לא ואתם" שכתוב ,ממצרים

 שהוא משום ,מהל ,"קרוב עד ביתו מפתח
 צריך ולא ,להשחית יכול והוא נמצא

 אלו וכל נח גנוז היה לכן .לפניו להתראות
 יכל לא והמשחית , התיבהבתוך שעמו

  .עליהםלשלוט 

éðú éæç àú åà àúîá úéà àúåîã àðîæá ïð
 àîìòá>ð" úåîä êàìîì åùø áéäééúàã à

àìáçì< úéàã ïéâá à÷åùá ùð øá éæçúé àì 
à êë éðéâá àìë àìáçì àìáçîì åùø äéì" ì

á÷"àìå àøîúñàì êì éòá äà éî÷ êîøâ éæçú 
 áéäé ïàî àîéú éàå êìò èåìùé àìã àìáçîã

éì éæç àú åøáâúàå ååä ïééî àäã àìáçî àëä ú
 àîìòá àðéã êì>éçîúà ãë åà< ãë åà 

 àåää çëúùà àìã àðéãá àîìò øñîúà
 åãéáòúàã ïéðéã ïåðéà åâá ìéæàã àìáçî
 ìéæà àìáçîå äåä àðôåè àëä éëä óåà àîìòá

 éëä éø÷à åäéàå àðôåè åâá> àîùá ìéìëúàã
àã<á÷ øîà àã ìòå " àìå äéîøâ àøîèì çðì ä

 àúåáéú éàä àîéú éàå àîìòá éæçúé éæçúà
 àìáçîå àîìò éàä åâá)ìéæà] (ìæà[ ìë äéååâá 

 àì àìáçî éî÷ ùð øáã éôà éæçúé àìã àðîæ
 áéúëã íéøöîî ïìðî äéìò äàèìùì ìéëé

)áë áé úåîù ( åúéá çúôî ùéà åàöú àì íúàå
 ìéëéå çëúùà åäéàã ïéâá àîòè éàî ø÷á ãò
 ïéâá äéî÷ äàæçúàì êéøèöà àìå àìáçì àåä

 çð æéðâ äåä êë àúåáéúá äéîòã ïåðéà ìëå
åäééìò äàèìùì ìéëé àì àìáçîå:  

 ,בדרך הולכים היו יוסי ורבי חייא רבי
 רשומים ראו .אררט הרי באותם פגשוו

 רבי אמר .המבול מימי שהיו בדרך בקיעים
 מימי שהיו הללו עים הבק,יוסי לרבי חייא

 לדורי השאירם הוא ברוך והקדוש המבול
 הרשעים של אםחט ימחה שלא כדי ,דורות
 לצדיקים הוא ברוך הקדוש דרך שכך. לפניו

 למעלה אותם שיזכרו רוצה ,רצונו שעושים
 דורות לדורי זכרם ישכח ולא ,ולמטה

 עושים שלא לרשעים וז כדוגמא .לטוב
 ולהזכיר ,חטאם ישכח שלא כדי ,רצונו

 היינו ,דורות לדורי לרע וזכרונם ענשיהם

ø åòøòà àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå àééç éá
åãø÷ã éøåè éðäáá àçøàá ïéòé÷á ïéîéùø åîç 

à àðôåèã éîåé ïî ååäã" éñåé éáøì àééç éáø ì
á÷å àðôåèã éåîåéî ååäã ïéòé÷á éðä" ïåì ÷éáù ä

ïéâá ïéøã éøãìâ àéòéùøã ïåäéáåç éçîúé àìã 
á÷ã éåçøà êëã äéî÷" äéúåòø ïéãáòã ïéàëæì ä

 éòá éùðúé àìå àúúå àìéòì åäì ïåøëãéã
òéùøì àã àðååâë áèì ïéøã éøãì ïåäéðøëåãé àé

 åäééáåç éùðúé àìã ïéâá äéúåòø ïéãáò àìã
 ïéøã éøãì ùéáì ïåäéðøëåãå åäééùðåò àøëãàìå

                                                           

והיינו . ח"ז. כי העונות חקוקים על המצח ונאחז בהם לחבל לפיכך צריך לכסות המצח בזמן המגפה א
ח "ז. ת מהאי טעמאדסיים כל זמנא דלא אתחזי אפיה דבר נש דייק וכן צריך לכסות המצח כשמלוים המ

  ).א"נ(
  ).א"ד) (יותר נכון הרי אררט(באותן הרי חושך שהם גבוהים וחזקים  ב
 ).א"נ(מ "א. כ גדלה זנותם והשחתת זרעם שהיו עושים בקיעים בארץ ודשים שם"פירש כ ג
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  :'áéúëã åðééä)áë á äéîøé (åâå éðôì êðåò íúëð   ."' וגולפני עונך נכתם" שכתוב
 בת קולך צהלי" ,ואמר יוסי רבי פתח

 זה פסוק ".ענתות עניה לישה הקשיבי גלים
 על נאמר זה פסוק אבל .החברים פרשוהו

 בתו ,"גלים בת קולך צהלי" .ישראל כנסת
 ,גלים בת פרשוה כך ,אבינו אברהם של

 מאורות הם גלים ,"נעול גל" ככתוב
 לתוכה ונכנסים והולכים שמתכנסים

 פרדס שלחיך" ככתוב ,אותה וממלאים
 שנאמר כמו ,"לישה הקשיבי". "רמונים

 "לישה" ,זכר "ליש" ,"טרף מבלי בדוא ליש"
 שכתוב משום אם ,"ליש" נקרא למה .נקבה

 ליש" שכתוב משום או ,"בבהמה גבור ליש"
 ,ליש הוא הכל אלא ,"טרף מבלי בדוא

 .עליונה מגבורה שבאה תחתונה גבורה
 שאותם בשעה ,"טרף מבלי בדוא ליש"

 אז ,לתוכה נכנסים ולא מסתלקים נחלים
 שכתוב ,טרף מבלי שאובדת לישה נקראת

  מבלי בדוא ליש"

 øîàå éñåé éáø çúô)ì é äéòùé ( êìå÷ éìäö
éáéù÷ä íéìâ úáà àø÷ éàä úåúðò äéðò äùéì 

 ìàøùé úñðë ìò àø÷ éàä ìáà àéøáç åäåî÷åà
 íäøáàã äéúøá íéìâ úá êìå÷ éìäö øîúà

åðéáàá áéúëãë íéìâ úá äåî÷åà éëä ) ã øéù
áé (ïåðéà íéìâ ìåòð ìâïéøåäð â éìæàå éùðëúîã 

 áéúëãë äì ïééìîå äååâì ïéìàòå)âé íù ( êéçìù
 øîà úàã äîë äùéì éáéù÷ä íéðåîø ñãøô

)àé ã áåéà ( øëã ùéì óøè éìáî ãáåà ùéì
 áéúëã íåùî éà ùéì éø÷à éàîà àá÷åð äùéì

)ì ì éìùî ( áéúëã íåùî åà äîäáá øåáâ ùéì
)àé ã áåéà ( óøè éìáî ãáåà ùéì>àìàã  àìë

 äàúú äøåáâ ùéì åäéàå äàìò äøåáâî éúàã
óøè éìáî ãáåà ùéì< ïéìçð ïåðéàã àúòùá 

 äùéì éø÷úà ïéãë äååâì ïéìàò àìå ïé÷ìúñî
éìáî ãáåà ùéì áéúëã óøè éìáî úãéáàã  

  âñ/á  
 שאמר ומה". יתפרדו לביא ובני טרף

 של עני ,"ענתות עניה" היינו ,"לישה"
 אשר יםהכהנ מן" שנאמר כמו ,עניות

 מה ".ךת לך על שדוענת" וכתוב ,"בענתות
 היה המלךדוד ש זמן כל אלא ,משמיענו

 כך אחר .ובכל שרובע אביתר עלה ,קיים
 למה". שדך על לך תוענת" ,שלמה לו אמר
 היה בימיך ,לו אמר אלא ,כך שלמה לו קרא
 ,לומר יש כעת .ךשדלעכשיו לך ו ,בעני אבא
 שהיה תאמר אם ,ענתות אביתר נקרא למה

 אחד בן וימלט" שכתוב שנינו הרי ,מענתות
 והוא ,"אביתר ושמו טוביאח בן לאחימלך

 .הכהנים עיר היתה נוב שהרי ,היה מנוב
 ולמה ,ענתות היא נובש שאמרו פי על ואף

 ואבדה לעני שירדה משום ,ענתות נקראת
 אלא ,הכהנים בדויוא שאול ידי על העיר

 לה קרא ולכן ,נוב ואינה כפר היה ענתות
 התענית וכי" שאמר משום ,ענתות אביתר

 מהעיר היה והוא ".אבי התענה אשר בכל
 שהיה דוד של ניוהע עלקרא לו כך ו ,נוב

 äùéì øîàã äîå åãøôúé àéáì éðáå óøè
 úàã äîë àúåðëñîã àðëñî úåúðò äéðò åðééä

 øîà)à à äéîøé ( úåúðòá øùà íéðäëä ïî
 áéúëå)åë á à íéëìî (úåúðò éàî êãù ìò êì 

 íéé÷ äåä àëìî ãåãã àðîæ ìë àìà àéøéà
àìëáå àøúåòá øúéáà ÷ìúñàäà øúáì " ì

 äîìù äéì éø÷ éàîà êãù ìò êì úåúðò äîìù
 åðëñîá àáà äåä êîåéá äéì øîà àìà éëä
 éàîà øîåì úéà àúùä êãù ìò êì àúùäå
 úåúðò ïî äåäã àîéú éà úåúðò øúéáà éø÷à

 áéúëã ïðéðú àä)åîùë áë à ìà ( ïá èìîéå
 àåäå øúéáà åîùå áåèéçà ïá êìîéçàì ãçà

òàå äåä íéðäëä øéò áåð àäã äåä áåðî" ô
 úåúðò àéä áåð àéäã åøîàãå äì éø÷à éàîà

 ìò àúø÷ ãéáàúàå åðëñîì úúçðã ïéâá úåúðò
 øôë úåúðò àìà éðäë åãéáàúàå ìåàùã àãé

ä åàìå äåäå øúéáà äéì éø÷ àã ìòå áåð à
                                                           

 ).א"ד(א "ויחי רמט סוף ע א
א לי אין ראוי להעלימו שכבר ג דלא ניח"הכי אוקמוה אע. ל בת גולים"ג דהול"ט ואע"ויחי דף רמ' בפ ב

  ).א"נ(נאמר בין החבירים 
 ).א"נ(ח "ז. ק המשפיעים בגווה"נהרות ונחלים העליונים ההולכים אל הים שהם ו' נהרין גרסינן פי ג
דמקבלא גבורה תתאה מגבורה עילאה ליש אובד מבלי טרף דא איהי ' א וכולא איהו ליש גבור בשעת"נ ד

  ).א"ד(' בשעתא דאינון וכו
  ).א"נ(ח "ז. ה"ג דאז היה עשיר היה מחזיק עצמו לעני ודל כמו שהיה כשבא אצל דהע"דאע' פי ה
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úåúðò øîàã ïéâá )î"åë á à ( ìëá úéðòúä éëå  .בימיו
 åðëñî ìòå äåä áåðã àúø÷îå éáà äðòúä øùà

éëä äéì éø÷à éåîåéá äåäã ãåãã:  
 ותבעני היה העולם ,חייא רבי אמר

 ברוך הקדוש מצוות על אדם שעבר מיום
התיישב ו קרבן והקריב נח שבא עד ,הוא

 העולם התיישב לא ,יוסי רבי אמר .העולם
 עד ,הנחשזוהמת מ ארץה יצאה ולא

 בעץ ונאחזו סיני הר על ישראל שעמדו
 ואלמלא. העולם התיישב ואז ,החיים
 ברוך הקדוש לפני וחטאו ישראל שחזרו

 נפסקה שהרי ,לעולמים מתים היו לא ,הוא
 נשברו אז ,שחטאו כיון .הנחש זוהמת מהם

 בהם שהיתה הראשונים הלוחות אותם
 שהוא הנחש מאותו החרות ,הכל של רותֵח

 אז ,הרג גולהר הלוים וכשקמו .בשר כל קץ
 לפניהם הולך והיה הרע הנחש התעורר

 היו שישראל משום ,בהם לשלוט יכל ולא
 יכל ולא ,ינותומז בחגורות כולם מזדרזים

 למשה שאמר וכיון .בהם לשלוט הנחש
 רשות נתנה ,"מעליך עדיך הורד ועתה"

 מהבא וראה . עליהם לשלוט הזה לנחש
 מהר עדים את ישראל בני יתנצלוו" ,כתוב
 .וינצלו כתובל צריךהיה  ,"ויתנצלו" ".חרב
 שנתנה משום ,האחר ידי על ויתנצלו אלא

 מהר עדים את" , לשלוטלנחש רשות
 תורה כשנתנה חורב מהר שקבלו ,"רבוח

  .לישראל

 àîåéî àîìò äåä àúåðëñîá àééç éáø øîà
á÷ éãå÷ô ìò íãà øáòã" áéø÷å çð àúàã ãò ä

ø÷ áùééúà àì éñåé éáø øîà àîìò áùééúàå ïá
 ãò ùçðã àîäåæî àòøà à÷ôð àìå àîìò
 åãéçàúàå éðéñã àøåè ìò ìàøùé åîéé÷ã
 àìîìàå àîìò áùééúà ïéãë ééçã àðìéàá

á÷ éî÷ åáàçå ìàøùé åøãäã" ïéúî ååä àì ä
 ùçðã àîäåæ åäééðî ÷ñôúà àäã ïéîìòì] ïåéë

åáçã[îã÷ éçåì ïåðéà åøáúà ïéãë  åäá ååäã éà
àìëã åøéçà ìë õ÷ åäéàã ùçð àåääã åøéç 

 øòúà ïéãë àìè÷ àìè÷ì éàåéì åî÷ ãëå øùá
 ìéëé àìå åäééî÷ ìéæà äåäå àùéá àéåç
 åäìåë ïéæøãæî ìàøùé ååäã ïéâá åäá äàèìùì
 äàèìùì ùçð àåää ìéëé àìå ïðééæî åøéâçá

 äùîì øîàã ïåéëå åäá)ä âì úåîù ( ãøåä äúòå
éìòî êéãò äàèìùì ùçð éàäì åùø áéäééúà ê

 áéúë äî éæç àú åäééìò)â íù ( éðá åìöðúéå
 éòáî åìöðéå åìöðúéå áøç øäî íéãò úà ìàøùé
 ïéâá àøçàã àãé ìò åìöðúéå àìà äéì
 øäî íéãò úà äàèìùì ùçðì åùø áéäééúàã
 áéäééúà ãë áøåçã àøåèî åìá÷ã áøåç

ìàøùéì àúééøåà:  
 לא למה צדיק שהיה נח ,חייא רבי אמר

 לאעדיין ש משום אלא .מהעולם מות טליב
 שהם ,ועוד ,העולם מן אזוהמה הסתלקה

 וכולם ,הוא ברוך בקדוש האמינו לא
 ,למטה האילן של בעלים אחוזים

 הוסיפו ועוד .רוח טומאהב ומתלבשים
 הרע יצר אחר וללכת לחטוא כך אחר

ה עדיין לא הוריד את "הקבו ,כבראשונה
 ,לארץ החיים עץ היאש הקדושה התורה

 ,כך אחר בעולם אותו משך שהוא ,ועוד
 בתוך ויתגל וישכר היין מן וישת" שכתוב
 , שהיו הולכיםדועב. נתבאר והרי ,"אהלה

 äåä àì éàîà ÷éãö äåäã çð àééç éáø øîà
àìà àîìòî àúåî ìéèáá ú÷ìñ àì ãòã ïéâá 

 äéá ïéðîéäî ååä àì ïåðéàã ãåòå àîìòî àîäåæ
á÷á"äàðìéà éôøèá ïãéçà åäìëå â àúúì 

> åôñåà øúáì åúå àáàñî çåøá ïùáìúîå
 àúéîã÷á ãë òøä øöé øúá êäîìå éèçîì
 àì éúëà ééçã àðìéà éäéàã àùéã÷ àúééøåàå

á÷ äì úéçð"åúå àòøàá äåäéàã < ]å åäéà
 áéúëã øúáì àîìòá äéì êéùîà) è úéùàøá

àë (äìäà êåúá ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùéå[ã 
 äåäã éàãåé ãç åîç éìæà ååäã ãò øîúà àäå

                                                           

  .ב שפרח ממנו עץ החיים"ז פז ע"תיקו' עי א
 ).א"ד(א ”פקודי רכו ע ב
 ).א"ד(ב ”ל דף לו ע"בעלי האילן והם הקליפות חיצוניות וע ג
 @ק"זה גם בדפ ד
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 האיש ,יוסי רבי אמר .באראו יהודי אחד ש
 אליהם כשהגיע .ונראה ,יהודי הוא הזה

 ,מצוה שליח אני ,להם אמר .אותו שאלו
 זמן והגיע ,מיןרא בכפר גרים אנו שהרי
 שלו המינים עם לולב צריכים ואנו ,החג
 הלכו .למצוה אותם ףולקט הולך ואני ,עמו

 מיני ארבעת ,יהודי אותו להם אמר .כאחד
 בעד לרצות באים לםושבכ הללו הלולב
 אנו למה שמעתם ,)המים על( העולם
 העירו כבר ,לו אמר .בחג אותם צריכים

 תחת הוא חדש דבר אם אבל ,החברים בזה
 אותו ודאי ,להם אמר. אותה רואמ ,ידך

 וכולם ,קטן הוא בו גרים שאנו מקום
 חכם תלמיד עלינו ויש ,בתורה עוסקים

 יום ובכל ,מחוזאה יוסי בר יצחק רבי ושמו
 ,ואמר ,חדשים תורה דברי לנו אומר ויום

 ישראל( . לשלוטהוא זמן בחג שהרי
 שמראה לולב ולוקחים ,זמן באותו שולטים

 המון שנקראים אותם כל על צחנונ שאנו
 נפשנו על עבר אזי(" )עליהם טוולשל העם

 טרף נתננו שלא 'ה ברוך ,הזידונים המים
 )אלא ,למים םינייש יש וכי ".ניהםילש

 ,העמים שאר אותם )גדולים אותם שכל(
 העמים שאר על גדולים ממונים אותם

 ,ישראל של מצדם ומתברכים ,ם"עכו
 שנאמר כמו ,ניםהזידו מים להם וקוראים

 עליהםלשלוט כדי  ובאנו". הזידונים המים"
 מיני ארבעה באותם הקדוש השם בסוד

 הוא ברוך הקדוש את לרצות ,הלולב
  טוולשל )עליהם(

åäéà éàãåé ùð øá éàä éñåé éáø øîà éúàà 
)éæçúàå( ïåì øîà äéì åìéàù åäééáâ àèî ãë 

 øôëá éøééã ïðà àäã àðà äåöîã àçéìù
áìåì ïéëéøö ïðàå âçã àðîæ éèîå ïéîàøãá ïéðéæå 

äéîòãâ åìæà äåöîì ïåì àòè÷ì ìéæà àðàå 
à àãçë"ãåé àåää ì áìåìã ïéðéî òáøà éðä éà

àîìò ééåöøì ïàúà åäìëáã] ð"àéî ìò à[ 
à âçá ïåì ïéëéøö ïðà éàîà ïåúòîù" øáë ì

 åäéà àúãç äìî éà ìáà àééøáç åäá åøòúà
 øúà àåää éàãå ïåì øîà äì àîéà êãé úåçú
 àúééøåàá é÷ñò åäìëå øéòæ àåä äéá éøééã ïðàã

åé øá ÷çöé éáø ïðáøî àáøåö ïìò úéàå éñ
 ïéìî ïì øîà àîåéå àîåé ìëáå äéîù äàæåçî
 àåä àðîæ âçá àäã øîàå àúééøåàá ïéúãç

 äàèìùì)>ð"à <)å( àðîæ àåääá ïéèéìù ìàøùé
 ìò åäééìò àðçéöð ïðàã éæçúîã áìåì ïðèé÷ðå

íòä ïåîä ïåø÷àã ïåðéà ìëãåäééìò äàèìùìå  (
>åäé êåøá íéðåãéæä íéîä åðùôð ìò øáò éæà" ä

ððúð àìù íäéðéùì óøè å)å ãë÷ íéìäú ( éëå
àìà íéîì íéðéù úéà  ïåðéà ïéîò øàù ïåðéà

ïéáøáø<) ïéáøáø ïåðéà ìëã ( ïéîò øàù ìò ïðîî
åëò" ïåì ïðéø÷å ìàøùéã åäééøèñî ïàëøáúîå í

 øîà úàã äîë íéðåãéæä íéî)íùä  ( íéîä
ðéúà åäééìò äàèìùì ïéâáå íéðåãéæäàä àæøá 

øà ïåðéàá àùéã÷ àîùã áìåìáù ïéðéî òá
á÷ì äéì ééåöøì" ä)>ð"à <åäééìò (äàèìùìå  

  ãñ/à  
 ולהעיר ,הקדוש השם בסוד עליהם

  .המזבח גבי על לנסך קדושים מים עלינו
 ïìò àøòúàìå àùéã÷ àîùã àæøá åäééìò

àçáãî éáâ ìò àëñðì ïéùéã÷ ïééî:  
 התעוררות השנה בראש ,להם אמר עוד

 וררותהתע זה מה .בעולם היא ראשונה
 ראש זה( התחתון דין בית זה .ראשונה

 .העולם את לדון שמתעורר ,)ממש השנה
 בדין העולם על יושב הוא ברוך והקדוש

 לדון הזה הדין בית ושולט. העולם את ודן

ì øîà åúåïå äàîã÷ àúåøòúà äðùä ùàøá 
 éá àã äàîã÷ àúåøòúà éàî àîìòá åäéà

 àúúìã àðéã>ð"ø àã à"ùîî ä< øòúàã 
á÷å àîìò ïãéîì" ïéàãå àðéãá àîìò ìò áéúé ä

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(מ "א. פירוש וכן נראה א
 ).א"ד(שהם מינים הצריכים אל לולב בדי הדס וערבה ואתרוג  ב
 ).א"ד(ואני הולך לקוטעם מהאילנות  ג
 .יהל אור' עי ד
 ).א"נ(מ "אותיות השם א' מינים הם כנגד ד' ל כי הד"ר ה
  ).א"ד(ב ”אמור דף צא וצט וסוף פנחס רנט ע ו
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 שמאירים הכפורים יום עד העולם את
 שהוא ,בעולם מלשין נחש נמצא ולא ,פניה

 ,השעיר אותו לו שמביאים במה מתעסק
 ומשום ,לו כראוי רוח הטומאה דמצ שהוא

. למקדש קרב לא שעיר באותו שמתעסק
 חדש ראש של שעיר אותו כמו זה ושעיר

 ראש של פניה ומאירות ,בו שמתעסק
 פני( )מאירים( )השנה בראש כך( השנה

 מוצאים ישראל כל זה ועל ).המקדש
 וחטאיהם ,הוא ברוך הקדוש לפני רחמים

 נתנה ולא ,לנו אמר אחד וסוד .מתבטלים
 קדושים לחסידים פרט לגלות רשות

 אמר .הוימ ,יוסי רבי אמר .חכמים עליונים
 אחר .הלכו. אתכם בדקתי לא עדיין ,להם

 ,לשמש מתקרבת כשהלבנה ,להם אמר כך
 ואוחז הצפון צד מעורר הוא ברוך הקדוש

 והדרום ,אליו אותו ומושך באהבה בו
 עולה והלבנה ,אחר מצד מתעורר

 צדדים משני יונקת ואז ,במזרח ומתחברת
 מתברכת ואז ,בחשאי ברכות ונוטלת
 האשה מתקרבת וכאן ,ומתמלאת הלבנה
  .לבעלה

 àìå àäôðà ïéøäðã éøåôëã àîåé ãò àîìò
 ÷ñòúà åäéàã àîìòá àøåèìã àéåç çëúùà

 äéì ïééúàã äîá]àåää[ àøèñî åäéàã øéòù 
 ÷ñòúàã ïéâáå äéì éæç à÷ãë àáàñî çåøã

 àã øéòùå àùã÷îì áéø÷ àì øéòù àåääá)àã (
]àåääë[øã øéòù "çà åøéäðàå äéá ÷ñòúàã 

øã àäôðà" ä]ð"øá àäðùä ùàáð " à éåôðà
àùã÷îã[ éîçø ïéçëùî åäìë ìàøùé àã ìòå 

á÷ éî÷" àæøå åäééáåç øáòúàå ä]ç[ì øîà àãå ï
 ïéùéã÷ éãéñçì øá äàìâì åùø áéäééúà àìå

àî éñåé éáø øîà ïéîéëç ïéðåéìò ï ïåì øîà åäéà
 ãë ïåì øîà øúáì åìæà åëá àð÷éãá àì ãò

á÷ øòúà àùîùá úáéø÷úà àøäéñ"àøèñ ä 
 äéáâì äì êéùîå åîéçøá äá ãéçàå ïåôöã
 à÷ìñ àøäéñå àøçà àøèñî øòúà íåøãå
 ïéøèñ ïéøúî à÷ðé ïéãëå çøæîá àøáçúîå

ïàëøá úìéèðåâïéãëå éàùçá ã àøäéñ àëøáúà 
äìòáá àúúà úáéø÷úà àëäå àéìîúàåä:  

 בתקוני( איברי דמות סוד שיש כמו
 )הוא( יש גם כך ,ותקוניו האדם )האיברים

 ותקוני הנקבה איברי דמות של סוד
 ישכמו ש . בינינורשומפ והכל ,הנקבה
 כנגד ומתעורר בה שאוחז )מי( למעלה
 האדם קוןיות סוד למטה יש גם כך ,באהבה
 ותקון( הלבנה תחת האחר התחתון
 אוחזת למעלה שמאל שזרוע כמו). הנקבה

 יש גם כך ,באהבה כנגדה ומתעורר בה
 איברים דיםעומ כולם העמודים ווי( .למטה

 קשרי בזה זה ולהתקשר בזה זה להאחז

àæø úéàã äîë  éôééù àð÷åéã]ð"ðå÷éúá àé 
éôééùã[ íãàã ]ðå÷éúåà [>éåðå÷éúå< éîð éëä 

 úéà>ð"åäéà à< àæø ]àá÷åð éôééùã àð÷åéãã 
ð"àá÷åðã éðå÷éúå åäéà à[ àìëå àá÷åðã éðå÷úå 

 ïååâá ùéøôéîð éëä àìéòì úéà ]ïàî[ )ã( ãéçà
îéçøá äìá÷ì øòúàå äá àúúì úéà éîð éëä å

àðå÷úå àæøåãàã  àøäéñ úåçú àøçà äàúú í
]àá÷åðã àðå÷úå[àìàîù àòåøãã äîë æ àìéòì 

ìá÷ì øòúàå äá ãéçà)ä( úéà éîð éëä åîéçøá 

                                                                                                                                                                                     

ניה אז היא עומדת באחורי השמש ואין אור בפ, ח הוא שבעת שהלבנה בחסרונה"סוד שעיר של ר א
ז מתגברים "ועי, א"והוא מסוד מיעוט הירח העליון דהיינו מלכות דאצילות שאינה ביחודה עם ז, כלל

ה להקריב קרבן "לכן אמר הקב. מ מתקרב לינק ממנה"ואז הס, החיצונים מאד עד שהחושך מכסה הארץ
ת שהם פעולו' ה נעשות ב"וכאשר מקריבים אותו להקב, מ"שכן השעיר הוא מסטרא דס, שעיר עזים
נתינת כח להם היא כדי שאם לאו היו זועקים ,@ שניתן להם כח' וב, שמתמתקים הדינים' א: ז"הפכיים זל

מ הנאה יותר גדול מקרבן זה "ולכן יש לס, חמס ויתחזק בכל תוקף ועוז להלשין ולקטרג בכל האפשרי
א "ב קנז ע"ה ח"דע(@ .מ נדחק מקדושת השכינה"וכל זה על אף שעל ידי הקרבן הס. משאר כל הקרבנות

 ).ג"עד ע
 .ע מקורו"א וצ דפוס וילנ– )א אנהירו"נ (ב
  ).א"ד(בלחש  ג
ח "ז. נ ואתמלייא נשמות ליתן לעולם"לצורך חיותה ולעצמה ואתמלייא הוא השפעה לעולמות א' פי ד

 ).א"נ(
  ).א"ב קנו ע"ה ח"דע(כלומר הקרבן הוא העברה וניקוי לשכינה  ה
 .יהל אור' עי ו
  ).הערת הזוהר(ב ”ב פקודי רלג ע”תשא קצד ע ז
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 רוח של מצד שהוהקד צד ,האמונה
 נחש ).שלמטה הנחש סוד שהוא ,טומאה

 , רוח הטומאהשל שמאל זרוע הוא זה
 ללבנה וקרב ,עליו שרוכב מי בו ואוחז
 דבקות של )בדבקות( ביניהם אותה ומושך

 מקריבים למטה ישראל ואז. ונטמאת
 ,השעיר אותו אחר נמשך נחש ואותו ,שעיר

 ומתקשרת למעלה ועולה נטהרת והלבנה
 מה מאירים ופניה ,להתברך למעלה

 ,הכפורים ביום כאן אז. למטה שנחשכה
 באותו מתעסק הרע נחש שאותו כיון

 ומתעסקת ממנו נפרדת הלבנה ,שעיר
 וסוככת ,סנגוריא עליהם ללמד )בישראל(

 ברוך והקדוש ,הבנים על אם כמו עליהם
  .להם ומוחל מלמעלה אותם ברךמ הוא

 àãá àã àãçàúàì ïéôééù éîéé÷ åäìë
 àøèñ àúåðîéäî éøù÷ àãá àã àøù÷úàìå

àã àáàñî çåøã àøèñî àùåã÷ã àæø åäé
àúúì ùçðã (àìàîù àòåøã åäéà ùçð éàäà 

 äéá áéëøã ïàî äéá ãéçàå àáàñî çåøã
åäééðéá äì êéùîå àøäéñã éáâì àáø÷åá ]ð" à

å÷éáãá[âúáàúñàå àôèå÷ã ã ìàøùé ïéãëå 
 êùîúà ùçð àåääå øéòù ïéáø÷î àúúì
 úàéëãúà àøäéñå øéòù àåääã äéøúáà

÷ìñåàøáúàì àìéòì úøù÷úàå àìéòì ú àë
 àëä ïéãë àúúì úëùçúàã äî àäôðà ïéøéäðå
 ÷ñòúà àùéá àéåç àåääã ïåéë éøåôëã àîåéá
 ú÷ñòúàå äéðî úùøôúà àøäéñ øéòù àåääá

)ìàøùéá (]àéøåâéðñ àôìåàì  åäééìòìàøùéã 
ïéðá ìò àîàë åäééìò úëëåñå[á÷å " ïåì êéøá ä

ïåì ìéçîå àìéòìî:  
 ,לחג מגיעים כשישראל כך אחר

 בו שתתקשר כדי ,למעלה ימין צד מעוררים
 מחלקת ואז .כראוי פניה ויאורו הלבנה

 ממונים אותם לכל הברכות חלק )נותנת(
 אוויב ולא ,בחלקם שיתעסקו שלמטה

. ישראל חלק של לצד ולהתקרב קולינ
 העמים כששאר ,למטה וז כדוגמא

 ,חלקם שתוביר מתעסקים כולם ,מתברכים
 חלק דוולחמ ישראל עם להתערב יבאו ולא

 לכל ברכות מושכים ישראל ולכן .שתםויר
 ולא בחלקם שיתעסקו כדי , ממוניםאותם

  .עמם יתערבו

 àøèñ éøòúî âçì åèî ãë ìàøùé øúáì
 àøäéñ äéá øù÷úéã ïéâá àìéòì àðéîéã

 ïéãëå éæç à÷ãë àäôðà åøéäðúéå]úâìô[ä) áäé (
à÷ìåçå àúúìã ïðîî ïåðéà ìëì ïàëøáã 

àìå ïåä÷ìåçá ïå÷ñòúéã àáø÷ìå à÷ðéì ïåúéé 
 àúúì àã àðååâë ìàøùéã ïåä÷ìåçã àøèñá

 ïéîò øàù ãëîëøáúå ïé÷ñòúî ïåðéà ïåäìë ï
 àáøòúàì ïééúà ååä àìå ïåä÷ìåç úðñçàá
 ïåäéúðñçà ÷ìåç àãîçìå ìàøùéã åäééãäá
 ïåðéà ìëì ïàëøá ïéëùî ïåðéà ìàøùé êë ïéâáå
 ïåáøòúé àìå ïåä÷ìåçá ïå÷ñòúéã ïéâá ïðîî

äáåäééã:  
 למעלה ברכות מתמלאת וכשהלבנה

 .לבדם ממנה ויונקים באים ישראל ,כראוי
 תהיה עצרת השמיני ביום" כתוב זה ועל
 כנישו כתרגומו ,עצרת זה מה ".לכם

 ברכות מאותם שכנסו מה כל ].התכנסות[
 ,אחרים עמים ממנה יונקים לא ,עליונות

 עצרת" כתוב ולכן ,לבדם לישראל פרט

 à÷ãë àìéòì ïàëøá éìîúà àøäéñ ãëå
 ìòå åäééãåçìá äðî ïé÷ðéå ïééúà ìàøùé úåàé

 áéúë àã)äì èë øáãîá ( úøöò éðéîùä íåéá
 äî ìë åùéðë åîåâøúë úøöò éàî íëì äéäú
 ïéîò äéðî ïé÷ðé àì ïéàìò ïàëøá ïåðéàî åùéðëã

 åäééãåçìá ìàøùé øá ïéðøçà áéúë êë ïéâáå

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"לש(ב "ב תשא קצד ע"א בשלח ס ע" נג עלעיל א
 ).א"ד(ומושך את עצמו  ב
בין ההתדבקות שיש לשכינה למעלה להיות נרגן מפריד אלוף אלופו של עולם ואז מתעורר הטומאה  ג

צרי ' קיטפא שרף אילן הנוטף מעצי הקטף ונק' פי). א"ד(תגבורת הקליפה ועיין בפרדס בשער מיעוט הירח 
 ).א"נ(ב "הרש.  הרבה כן הקליפה רוצה לידבק בקדושה וצריך להבדילה ולהרחיקה ממנהוהוא נדבק בחוזק

 ).ו"לש(א "א ועט ע"א ואחרי מות עד ע"בלק קצז ע ד
 ).ב"ב קנו ע"ה ח"דע(השכינה ' פי ה
  ).ו"לש(א "א ורנט ע"א ורנה ע"ג רכד ע"ח' עי ו



 øäæúéùàøá 

310 

 לכם ,העמים לשאר ולא כםל ,"לכם תהיה
 מרצים הם זה ועל. ניםוהממ לשאר ולא
 שיתעסקו ברכות חלק להם לתת ,המים על
 ישראל תשמחב כך אחר יתערבו ולא ,בו

 יום אותו ועל .עליונות ברכות כשיונקים
 אחר מתערב שלא ,"לו ואני לי דודי" כתוב
 לסעודה אהובו שהזמין למלך] משל. [עמנו

 המלך אהוב .רשום םליו לו שעשה עליונה
  שהמלך יודע הרי

 àìå íëì ïéîò øàùì àìå íëì íëì äéäú úøöò
íéîä ìò ïéöøî ïåðéà àã ìòå ïðîî øàùìà 

 àìå äéá ïå÷ñòúéã ïàëøá ÷ìåç ïåì áäéîì
 ïé÷ðé ãë ìàøùéã àúååãçá øúáì ïåáøòúé

 ïéàìò ïàëøá] áéúë àîåé àåää ìòå)äéù" á ù
æè ( àìã åì éðàå éì éãåãéïãäá àøçà áøòú[ 

ã àëìîìîéçø ïîæå ãéáòã äàìò àúãåòñá é
îéçø àä àîéùø àîåéì äéìå òãé àëìîã é

àëìîã  
  ãñ/á  

 רוצה אני כעת ,המלך אמר ,בו רוצה
 אני שכאשר חושש ואני ,אהובי עם חולשמ

 אותם כל יכנסו ,אהובי עם בסעודה
 דולסע לשלחן עמנו וישבו ממונים פקידים
 ,עשה מה .אהובי עם השמחה סעודת
] תבשילי[ ניםלממו אהוב אותו הקדים
 אותם לפני והקריב ,וריםוש ובשר ירקות

 המלך ישב כך אחר .לולאכ ממונים פקידים
 מכל העליונה הסעודה לאותה אהובו עם

 ,המלך עם לבדו שהוא ובעוד .העולם עדוני
 המלך ושמח ,לו ונתן צרכיו כל ממנו בקש

 אחרים התערבו ולא ,לבדו אהובו עם
 .הוא ברוך הקדוש עם ישראל כך .ביניהם

 תהיה עצרת השמיני ביום" כתוב לכן
  ".לכם

 éòá àðà àúùä àëìî øîà äéá éòøúà
 àúãåòñá àðà ãëã àðìéçãå éàîéçø íò éãçîì

ïðîî éøåèñ÷ ïåðéà ìë ïåìòé éàîéçø íòá 
 äåãçã àúãåòñ ãòñîì àøåúôì àðîò ïåáéúéå

îéçø àåää íéã÷à ãáò äî éàîéçø íòéå 
å é÷åøéã ïéøåèñå÷éøåúã àøùáâ åäééî÷ áéø÷àå 

÷ ïåðéàãéèåñåøãïðîî ä áéúé øúáì ìëéîì 
îéçø íò àëìîéå ìëî äàìò àúãåòñ àéääì 

 àîìòã ïéðåãò] àëìî íò éåãåçìá åäéàã ãåòáå
 äéì ìéàù>ìë <]ìò[äéì áéäéå éåëøö [å à éãç

îéçø íò àëìîååãåçìá éä ïéáøòúà àìå é
á÷ íò ìàøùé êë åäééðéá ïéðøçà"éâá ä êë ï

 áéúë)äì èë øáãîá ( úøöò éðéîùä íåéá
íëì äéäú:  

 הקדוש ברוך , יוסי ורבי חייארבי אמרו
 אותם אשרי .לפנינו הדרך תקןהוא 

 עליו קרא .ונשקוהו באו .בתורה שעוסקים
 שלום ורב 'ה למודי בניך וכל" ,יוסי רבי
 אותו אמר .ישבו ,לשדה כשהגיעו ".בניך

 על מטירה 'וה" שכתוב שונה מה ,האיש
 כתובבמבול ו ,"' וגורהועמ ועל םוסד

 ולא )למה( ,מקום בכל "אלהים" "אלהים"
 מקום בכל שנינו אלא). בכל( 'וה כתוב

 ,סתם אלהים ,דינו ובית הוא ,'וה שכתוב

á÷ àééç éáøå éñåé éáø åøîà" ïé÷úà ä
 àúééøåàá éìãúùîã ïåðéà ïéàëæ ïî÷ àçøåà

úàé éáø äéìò àø÷ åäå÷ùð ]éñåé[) âé ãð äéòùé (
åäé éãåîì êéðá ìëå" åèî ãë êéðá íåìù áøå ä

 àðù éàî ùð øá àåää øîà åáéúé ì÷ç éá
 áéúëã)ãë èé úéùàøá (åäéå"ìò øéèîä ä íåãñ 

åâå äøåîò ìòå'åàðôåèá àðù éàîå æ áéúëã 
éäìà"éäìà í" øúà ìëá í)éàîà (]å[ áéúë àì

åäéå" ä)àìëá ( áéúëã øúà ìëá ïðéðú àìà

                                                                                                                                                                                     

  .יהל אור' עי א
 ).א"ד(ל מדינתו לקיים דתו כל אותן שלוחי המלך שהם ממונים ושוטרים ע ב
  ).א"ד(מיני ירקות ובשר שור באופן שנתן להם מאכלים גסים  ג
 .ע מקורו" וצסטוריבדפוס וינלא איאת ק ד
 ).א"ד(לפני אותם ממונים שלוחי המלך הנזכרים  ה
 ).הערת הזוהר (ב” נדפס בפקודי רכז עו
  ).א"ד(במבול  ז
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 ולא דין נעשה םובסד אלא .לבדו דין
 אבל .בדין התערב הוא ולכן ,עולם להשמיד

 אותם וכל ,העולם כל שמדוה במבול
 ,תאמר ואם. בעולם )בלבדו( אושנמצ

 )הרי ,נצלו( עמו שהיה ומי ,נח )הריש(
 כל זה ועל .נראה שלא והי העין מן סתום

 זה ועל ,אותו השמיד בעולם שנמצא מה
 צריך אלהים .הכל השמיד ולא ,בגלוי 'וה

 ,משמיד הכל שהרי ,להשמר וצריך ,סתימה
 'ה" סוד וזה. היה לבדו אלהים זה ועל

 פסוק אלמלא .ישב זה המ ,"ישב למבול
 שלא ,לבדו ישב ,לאמרו יכלנו לא ,כתוב

 שם וכתוב ,"ישב" כאן כתוב .דין עם בא
 וםסת היה שנח ומשום". לבדו ישב בדד"

 שמדווה ,דין נעשה כך אחר ,העין מן
 אלהים רוויזכ" כתוב מה . רוגזוחוַנ העולם

 לא ,העולם כשהשמיד שהרי ,"' וגונח את
 ,למדנו זה וסוד .ןמהעי סתום שהיה נזכר

 הוא גלוי ,וגלוי וםסת הוא ברוך הקדוש
 שכל מקום הוא וסתום ,שלמטה הדין בית

 האדם דברי כל ולכן .משם יוצאות הברכות
 וכל ,ליוע שורות ברכות ,יתוםבס שהם

 דין ביתאותם שבנגלה אותו מקום ש
 .בגלוי מקום שהוא משום ,עליו שורים
 והכל ,עליו שולט עין ,רע שנקרא ואותו

 בכה. שלמעלה דוגמאכ עליון בסוד הוא
 שמעון שרבי הדור אשרי ,ואמר יוסי רבי

 לנו הזמינה זכותו שהרי ,בתוכו שרוי
 ).כאן עד( כאלה עליונים דברים בהרים

 להודיענו בא הזה האיש ,יוסי רבי אמר
 שלח הוא ברוך והקדוש ,הללו הדברים

 לפני הדברים וסדרו כשבאו .אלינו אותו
  .אמר שיפה ודאי ,אמר ,ןשמעו רבי

åäéå"äàéäìà åðéã úéáå àåä " àðéã íúñ í
 àìå àðéã ãéáòúà íåãñá àìà éåãåçìá
 éãäá åäéà áøòúà êë ïéâáå àîìò äàöéùì

ìë àðôåèá ìáà àðéã àîìò  ïåðéà ìëå éöù
åçëúùàãá àîéú éàå àîìòá ]àäã[ äéîòãå çð 

]åáéæúùà [íéúñ àäâ éæçúà àìã äåä àðéòî 
 ìòå äéì éöù àîìòá çëúùàã äî ìë àã ìòå

åäéå àã"éäìà àìë éöù àìå àéìâúàá ä" í
]éòá[ ìòå éöù àìë àäã àøîúñàì éòáå åîéúñ 

éäìà àã" àã àæøå éåä éåãåçìá í)é èë íéìäú (
åäé" áéúë àø÷ àìîìà áùé åäî áùé ìåáîì ä

 íò àéúà àìã éåãåçìá áùé øîéîì ïðéìëé àì
 íúä áéúëå áùé àëä áéúë àðéã)åî âé àø÷éå (

 àðéòî íéúñ äåä çðã ïéâáå éåãåçìá áùé ããá
 äéæâåø çðå àîìò éöùå àðéã ãéáòúà ãë øúáì

 áéúë äî)à ç úéùàøá (éäìà øåëæéå" çð úà í
åâå ' éöù ãë àäã àðéòî íéúñã øëãà àì àîìò

 äåä]àæøå[ )åàã(á÷ àðôéìåà " àéìâå íéúñ ä
 ìëã øúà àåä íéúñ àúúìã àðéã éá àåä àéìâ

ïîúî é÷ôð ïàëøáã ùð øáã éåìî ìë êë ïéâáå 
 ïåðéàã ìëå éåìò ïééøù ïàëøá åîéúñá ïåðéàã

àéøù àðéã éáã øúà àåää àéìâúàáï ïéâá éåìò 
 éìâúàá øúà åäéàã]ã àåääå èéìù ïéò òø éø÷à

äéìò[ àìéòìã àðååâë äàìò àæøá àåä àìëå 
 ïåòîù éáøã àøã äàëæ øîàå éñåé éáø äëá
 éøåèá ïì ïéîæà äéìéã àúåëæ àäã äéåâá àéøù

 ïéìàë ïéàìò ïéìî]ïàë ãò[ éàä éñåé éáø øîà 
úà à÷ ïéìà ïéìî ïì àòãåàì ùð øáå äéøãùå 

á÷"éáøã äéî÷ ïéìî åøãñå åúà ãë ïáâì ä 
øîà à÷ øéôù éàãå øîà ïåòîùä:  

 רבי לפני אחד יום יושב היה אלעזר רבי
 נהנה הזה בשר כל קץ לו אמר .אביו שמעון

 על מקריבים ישראל שהיו קרבנות מאותם
 היו כולם ,לו אמר .לא או המזבח גבי
 ובא. ולמטה למעלה כאחד פקיםתמס

 נקראים הם וישראלים ולוים כהנים ,וראה

 éáøã äéî÷ ãç àîåé áéúé äåä øæòìà éáø
à éåáà ïåòîù" ïåðéàî éðäúà øùá ìë õ÷ éàä ì

 àçáãî éáâ ìò ïéáø÷î ìàøùé ååäã ïéðáø÷> åà
àì<à " àúúå àìéòì àãçë é÷ôúñî ååä àìë ì

à ïåø÷à ïåðéà ìàøùéå éàåéìå éðäë éæç àúå íã

                                                                                                                                                                                     

 ).ה ומתחיל"ד ד"צ יב ע"א על ספד"בהגר(' החיבור היא בסוד נוק' כל תוספת ו א
 .ע מקורו" וצ)בלחודוי(בדפוס וילנא איתא  ב
  ).א"ד(א "י רכז עפקוד ג
  ).ד"ש כז ע"הקדו(בינה  ד
 ).הערת הזוהר (ב"פקודי רסח עב נדפס ה
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 קדושים רצונות ותםא של בוריבח אדם
 או איל או כשב אותו ,מתוכם שעולים

טרם  צריך ,שמקריבים בהמה אותה
 כל עליה לפרש המזבח על תקרבש

 להתודות הרעים הרצונות וכל החטאים
 בתוך בכל בהמה נקראת ההיא ואז ,עליה

 דוגמתכ. והרהוריםורעים  חטאים אותם
 עליו והתודה" שכתוב העזאזל של הקרבן

 .כאן גם כך ,"' וגוישראל בני תועונ כל את
 ,שנים אחד על משא המזבח על וכשעולה

 .למקומו עולה וזה למקומו עולה זה ולכן
 כמו ,בהמה בסוד וזה אדם בסוד זה

 תיןיהחב". 'ה תושיע ובהמה אדם" שנאמר
 קדושה רוח לעורר המנחות שאר וכל

 ובתפלת הלוים ושירת הכהנים ברצון
 ,שעולים חוקמ ושמן עשן ובאותו .ישראל

 א"ס ,ומתפנקים א"ס( ומסתפקים ויםומתר
  )ומתפשטים

 åäééååâî ïé÷ìñã ïéùéã÷ ïéúåòø ïåðéàã àøåáçá
 ïéáø÷ã äîäá àéää åà àøîà åà äáùë àåää
 àùøôì àçáãî éáâ ìò áéø÷úé àì ãò êéøèöà
 äìò äàãåúàì ïéùéá ïéúåòø ìëå ïéàèç ìë äìò

àìëá äîäá éø÷úà àéää ïéãëåà ïåðéà åâá 
 ïéàèçå ìæàæòã àðáø÷ã àðååâë ïéøåäøäå ïéùéá

 áéúëã)éå àø÷æèàë  ( ìë úà åéìò äãåúäå
åâå ìàøùé éðá úåðåò ' à÷ìñ ãëå àëä éîð éëä

ïéøú ãç ìò àìåèî àçáãî éáâ ìòá êë ïéâáå 
 àã äéøúàì à÷ìñ àãå äéøúàì à÷ìñ àã
 øîà úàã äîë äîäáã àæøá àãå íãàã àæøá

)æ åì íéìäú (åäé òéùåú äîäáå íãà" ïéúéáç ä
 àùéã÷ àçåø àøòúàì úåçðî øàù ìëå

 éðäëã àúåòøá]éàåéìã àúøéùå) [ éàåéìå
ìàøùéå(ìàøùéã àúåìöáå  [ àððú àåääáå

 ÷éìñã àçî÷å àðîùå ïé÷ôúñîå ïååøúî>ñ" à
ïé÷ðôúîå ñ"ïéèùôúîå à<  

  äñ/à  
 יכולים שלא הדינים בעלי שאר כל

 והכל ,להם שנמסר הדין באותולשלוט 
 בסוד נעשה הכל , בא וראה.אחד בזמן

 למעלה ולעלות ,בזה זה להסתפק האמונה
  .סוף אין עד שצריך מי

 äàèìùì ïéìëé àìã ïéðéãã éøàî øàù ìë
 àú àãç àðîæá àìëå ïåì øñîúàã àðéã àåääá
 à÷ôúñàì àúåðîéäîã àæøá ãéáòúà àìë éæç
 ãò êéøèöàã ïàî àìéòì à÷ìúñàìå àãá àã

óåñ ïéàâ:  
 בתפלות ידי הרימותי ,שמעון רבי אמר
 למעלה למעלה העליון שכשרצון ,למעלה

ïåòîù éáø øîàã ïéúåìöá éàãé úîéøà 
äàìò àúåòø ãëã àìéòìä àìéòì ]àìéòì[ 

                                                                                                                                                                                     

קרבנות הבאים על חטא באים לסלק את הקטרוג ולהסיר ולתקן את הפגם ואותם שאינם באים על  א
לקשר ולייחד את העולמות זה בזה , חטא תכליתם למתק את הדינים ולהמשיך את אור הקדושה של מעלה

 ).א" עכללים סג(
  ).א"נ(ח "ז. שני משאות משא הבהמה ומשא העונות' פי ב
 ).א"ד(ו "ק בשער הצחצחות שער יא פ"בפרדס להרמ' א ע"פקודי רכו ע ג
בכל ' אריכות בעניין זה בכללים כלל טו ענף ח' עי). הערת הזוהר(ב ”א ורסח ע”נדפס בפקודי רכא ע ד

 .המאמר
מר רבי שמעון ארימת ידאי בצלותין לעילא דכד רעותא א: ו"להלן הרבה פירושים מגיליונות הלש ה

 לעילא לעילא קיימא על ההוא רעותא דלא ,)]ב"א כו ע"כללים ח(א "גלגלתא דא[ס " הוא הקו דא- עלאה
 הוא רישא תניינא -  ולא אתפס כלל לעלמין רישא דסתים יתיר לעילא,ק"א שבא"רדל'  הוא בחי-  אתידע

שמות ' ק הכלולה מד"ס שבא" שהוציא את הרישא תליתאה מ- אי דאפיק וההוא רישא אפיק מ,ק"אין שבא
ס אשר הוא למעלה "ב דהמ" הוא הע-  ולא ידיע ונהיר מאי דנהיר כלא בסתימו רעו דמחשבה עלאה,ב"עסמ

חד פריסו ,  מהרישא תניינא שהוא אוירא דלא אתפיס– למרדף אבתריה ולאתנהרא מניה ,מהאזניים
א והוא " הוא קד- ברדיפו דההיא מחשבה עלאה מטי ולא מטי עד ההוא פריסאאתפריס ומגו ההוא פריסא

 –  נהיר מאי דנהיר,י הקרום אתפיס מעתה להקרא בשם"ב הכללי שבקרקפתא כי ע"אשר נתפס בשם הע
 נהיר בנהירו , רישא תליתאה– איהו מחשבה עלאה) א ההוא"ס( וכדין ,שדרך הקרום נהיר האוירא

 כדין בטש האי , כי מקבלת אור האוירא רק דרך הקרום– ע וההוא מחשבה לא ידעסתים דלא ידי) בסתימו(
 שהוא עומד תמיד להפסיק בין –  בנהירו דפרסא דקיימא,ס"ב דהמ" הע– נהירו דמחשבה דלא אתיידע

 ולא ,ס" מהקו דא–  דנהיר ממה דלא ידיע,א"ס עם הנהירו דקד"ב דהמ"ס והבטישא הוא מהע"האוירא להמ
 שאותו האוירא עצמו לא אתגליא כלל שהרי נקרא אוירא דלא – ולא אתגליא, ק"א שבא"רדל מ–אתיידע 
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 נתפס ולא נודע שלא רצון אותו על עומד
 סתום היותר הראש ,לעולמים כלל

 מה מוציא הראש ואותו ,שלמעלה
 הכל שמאיר מה ומאיר ,ידוע ולא ,שמוציא

 ףולרד העליונה המחשבה רצון. יתוםבס
 ,סנפר אחד מסך ,ממנו מואר ולהיות אחריו
 מחשבה אותה ברדיפת מסך אותו ומתוך
 ,מסך אותו עד מגיעה ולא גיעהמ עליונה
 הוא) אותה( ואז .שמאירה מה מאירה

 )וםתיבס( באור מאירה עליונה מחשבה
 .ועדי לא מחשבה ואותה ,ידוע שלא סיתום

 נודע שלא הזה המחשבה אור מכה ואז
 שלא ממה שמאיר ,שעומד המסך של באור
 זה )זה( ואז .התגלה ולא נודע ולא ידוע
 של באור מכה נודע שלא המחשבה אור

 תשעה ונעשים ,כאחד ומאירים ,המסך

 ñôúà àìå òãéúà àìã àúåòø àåää ìò àîéé÷
òì øéúé íéúñã àùéø ïéîìòì ììë àåääå àìé

 ÷éôà àùéø]éàî) [ïàî( ÷éôàã ]àìå) [àìã( 
 øéäðå òéãé]éàî) [ïàî( åòø åîéúñá àìë øéäðã 

]äáùçîã) [äáùçîá( äéøúáà óãøîì äàìò 
äéðî àøäðúàìåàñéøôúà åñéøô ãç á åâîå 

 äàìò äáùçî àéääã åôéãøá àñéøô àåää
éèî àìå éèîâ øéäð àñéøô àåää ãò ]éàî) [ïàî( 

éãëå øéäðã ï)ñ"àåää à(ã äàìò äáùçî åäéà 
 øéäð]åøéäðá[) åîéúñá ( àåääå òéãé àìã íéúñ

 äáùçîã åøéäð éàä ùèá ïéãë òãé àì äáùçî
 øéäðã àîéé÷ã àñøôã åøéäðá òãééúà àìã

à àìå òéãé àìã äîîïéãëå àéìâúà àìå òãééúä 

                                                                                                                                                                                     

 בטש בנהירו דפריסא ונהרין ,ס"ב דהמ" הוא הע– דא נהירו דמחשבה דלא אתיידע) א האי"נ( וכדין ,אתפיס
ג הכללי והוא "א יצאו משניהם אור אחד שהוא הס"ס עם הנהירו דקד"ב דהמ" שמבטישת הע– כחדא

ס דעולם העקודים כי הכתר " הוא הט– ואתעבידו תשע היכלין ,האזניים' ס ומקומה הוא בבחי"ינה דהמהב
מאן ) איהו(והיכלין לאו אינון נהורין ולאו אינון רוחין ולאו אינון נשמתין ולא אית , נשאר למעלה כנודע

 כי הכתר אשר –שבנא דקיימא בהו רעותא דכל תשע נהורין דקיימי כלהו במחשבה דאיהו חד מנייהו בחו
כלהו למרדף בתרייהו , כ מכלל העקודים כי בעקודים נחשב השורש עם הענפים לחד"נשאר למעלה נחשב ג

א "נ(בשעתא דקיימי במחשבה ולא מתדבקן ולא אתיידעו ואלין לא קיימי לא ברעותא ולא במחשבה עלאה 
אינון נהורין מרזא דמחשבה עלאה תפסין בה ולא תפסין באלין קיימי כל רזי דמהימנותא וכל ) עלאין

ף "ק ויוצאים מהאח"ס דא"ס דעולם העקודים שהם נמשכו מהמ"ל על כל הט" ר–) א ולתתא"דלתתא ד(
ס ומתפשטים לתתא שהוא עד הטבור ומשום שהם "שבו וזהו שאמר ולתתא כי הם נמשכים ויוצאים מהמ

   .ס"לם אק וגם הם עומדים כולם למעלה מהפרסא ולכן נקראו כו"ס דא"מהמ
עוד ' ועי). ד"א מח ע"כללים ח(ס כביכול רודף אחרי האוירא כדי לקבל ממנו הארה "כלומר שמו א

 .א"ב ל ע"כללים ח
ס "ז נעשה המו"ועי. ס היא אך ורק דרכו"וכל קבלת המו, )א"כלומר הקד(ס " זהו המסך שבין אוירא למוב

וכמו כן נהיה ,  הנקודות וכל תולדותיהםס שורש לעולם"ומזה נעשה המו, ה שורש הדינים"ה, ק"לבוצד
ב שבתיקון "לעיל טז ע' עי). ג"א צד ע"כללים ח(שכל תיקון הוא הגבלת האור וצמצומו , שורש לכל תיקון

וכאן הוא מקום הזיכוך ). ג"ב מב ע"כללים ח(והיה גילוי של האור הגנוז , דמעשה בראשית לא היה מסך
  ).א"ב עו ע"ביאורים ח(א "תמידי של קד

שכן אינו , וזהו ברצוא ושוב. ז"אריכות בד' כללים כלל טו ענף ח' וכן עי, ב"א יז ע"לעיל טו ע' עי ג
ב קי "ה ח"דע(וזה לשון של זיווג שאינו תדיר . 'ף פרק ב"ח שער אח"ע' ע). ג"ש סד ע"הקדו(מסתלק לגמרי 

 הזיווג הזה עליות וירידות כ יש באיכות"ס הוא תדירי אעפ"ז שזיווג אוירא ומו"מכאן מתבאר שעכ). א"ע
 ).ב"א מה ע"כללים ח(

 ).א ההוא"ס(ביהל אור נוסף  ד
 .ע מקורו"וצ) א האי"נ(בדפוס וילנא נוסף  ה
' שזה ט, ושער מח פרק ג', ן פרק ד"א וזו"ח הולדת או"ובע, ג"א ודף נ ע"י מח ע"שער מאמרי רשב' עי ו

 . א"א לא כולל רדל"ספירות דא
 ).א"ד) (א"א ורסט ע"עיין פקודי רכו ע(משיגים ואינם משיגים לרוב העלמתו  ז
ח שם גורס "ח על הע"שב' אמנם עי, שגורס כדרך אמת' פרק ב' ושער ב' נף דע' ח שער א"ע' עי ח

 ". ולעילא"ד שגורס "ח יח ע"א בתז"גר' ועי". דלתתא"
 ).'פרק ב' וכן שער ב', י פרק ד"ח עגו"ע(ס דאצילות "שהן למעלה מי' כאן מוכח כי ישנן בחי ט
  ).יהל אור(ועאל  י

 .א אות טו"א סג ע"אריכות בעניין זה בכללים ח' עי יא
 ).יהל אור(דמיניה  יב
  .א הובא ביהל אור"ח עט ע" אריכות ביהל אור ובתז'עי יג
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 רוחות ולא אורות אינם וההיכלות. היכלות
 ,בהם שעומד מי )הוא (ואין ,נשמות ולא

 שעומדים האורות תשעה כל של הרצון
 בחשבון מהם אחד שהוא ,במחשבהכולם 

 שעומדים בשעה אחריהם ףולרדכולם 
 ואלה ,נודעים ולא נדבקים ולא במחשבה

 ,במחשבה ולא ברצון לא עומדים לא
 ולא בה תופסים ,)עליונות( עליונה

 ,האמונה סודות כל עומדים באלה ,תופסים
 המחשבה מסוד האורות אותם וכל

 נקראים כולם )ולמטה ,שלמטה( העליונה
 ולא אורות מגיעים כאן עד .סוף אין

 ולא רצון כאן אין ,נודעים ולא מגיעים
 ולא המחשבה מאירהר שאכ )אז. (מחשבה

 מתלבשת אז ,שמאירה ממי )ידוע( נודעת
 למי ומאירה ,הבינה לתוך תמונסת

 שכולם עד ,בזה זה ונכנסים ,שמאירה
 הכל ,כשעולה הקרבן ובסוד .כאחד נכללים

 עומדים אז .בזה זה ומאיר בזה זה נקשר
 אין עם מתעטרת והמחשבה ,בעליהכולם 

 המחשבה ממנו שמוארת האור אותו .סוף
 אין נקרא )כלל בה תנודע שלא( העליונה

 למי ומאיר ועומד נמצא וממנו ,סוף
 חלקם אשרי .עומד הכל זה ועל ,שמאיר

  .הבא ובעולם הזה בעולם הצדיקים של

åãéáòúàå àãçë ïéøäðå àñéøôã åøéäðá òùú 
 ïåðéà åàìå ïéøåäð ïåðéà åàì ïéìëéäå ïéìëéä

ïéçåøåàìå ïéúîùð ïåðéà åàìå å ]úéà[) åäéà ( ïàî
 éîéé÷ã ïéøåäð òùú ìëã àúåòø åäá àîéé÷ã
 àðáùåçá åäééðî ãç åäéàã äáùçîá åäìë
 éîéé÷ã àúòùá åäééøúá óãøîì åäìë
 àì ïéìàå åòãééúà àìå ï÷áãúî àìå äáùçîá

àúåòøá àì éîéé÷ äàìò äáùçîá àìå >ð" à
ïéàìò< ïéñôú )ìä (>äá< ïéñôú àìå ]ð" à
ïéàìò [ïéìàáæ ìëå àúåðîéäîã éæø ìë éîéé÷ 

 äàìò äáùçîã àæøî ïéøåäð ïåðéà)àúúìã( 
]àúúìå[çóåñ ïéà ïåø÷à åäìåë è åèî àëä ãò 

 àúåòø àëä åàì åòãééúà àìå ïåèî àìå ïéøåäð
 äáùçî àìå)ïéãë( ]ãë[å äáùçî øéäð  àì

]òãééúà[) òéãé ( ïàîî)ã( ùáìúà ïéãë øéäð
 øéäðå äðéá åâ íéúñàå>ì<ìéòàå øéäðã ïàîé àã 

 àæøáå àãçë åäìë åìéìëúàã ãò àãá
àðáø÷ãàé àìë ÷éìñ ãë )å( àãá àã øù÷úà

 å÷éìñá åäìë éîéé÷ ïéãë àãá àã øéäðå
 åøéäð àåää óåñ ïéàá øèòúà äáùçîå

]øéäðúàã) [øéäðã( äáùçî äéðî )ìò àìã äà
ììë äá òãééúà ( éø÷à]óåñ ïéà[äéðîå áé 

 àã ìòå øéäðã ïàîì øéäðå àîéé÷å çëúùà
]àìë[ àîìòá àéé÷éãöã ïåäé÷ìåç äàëæ íéà÷ 

éúàã àîìòáå ïéãâé:  
 שהקשר כמו ,הזה בשר כל קץבא וראה 

 למטה כאן גם ,בשמחה למעלה נמצא
 למעלה הכל להסתפק ורצון ,השמחב

. כראוי שראלי על עומדת םוהֵא ,ולמטה
 וחדש חדש ראש בכל ,בא וראה

 בשר כל לקץ נותנים ,הלבנה כשמתחדשת
 להתעסק הקרבנות על יותר אחד חלק הזה

 ישראל של צד ויהיה ,בחלקו וישתמש בו
 וזהו ,מלכם עם שיתאחדו כדי לבדם

 שכתוב ,עשו בחלק שהוא משום ,השעיר
 זה ועל ".שעיר איש אחי עשו הן" ,שעיר בו

 משתמשים וישראל ,חלקוב השתמש הוא
 יה לו בחר יעקב כי" כתוב ולכן .בחלקם
  ".לתוולסג ישראל

 àøåù÷ã äîë øùá ìë õ÷ éàä éæç àú
 àúúì éîð éëä óåà åãçá àìéòì çëúùà
 àúúå àìéòì àìë à÷ôúñàì àúåòøå àúååãçá

 àîéàå]àîéé÷[ àú úåàé à÷ãë ìàøùéã åäééìò 
ùãçúî àøäéñ ãë àçøéå àçøé éùéø ìëá éæç à

äéì ïéáäéà øéúé àãç à÷ìåç øùá ìë õ÷ éàäì 
 äé÷ìåçá ùîúùéå äéá à÷ñòúàì ïéðáø÷ ìò
 ïåãçàúéã ïéâá åäééãåçìá ìàøùéã àøèñ àäéå
 à÷ìåçá åäéàã ïéâá øéòù åäéà àãå ïåäéëìîá

 øéòù äéá áéúëã åùòã)àé æë úéùàøá ( åùò ïä
 äé÷ìåçá ùîúùà åäéà àã ìòå øéòù ùéà éçà

 ïåðéà ìàøùéå êë ïéâáå ïåäé÷ìåçá ïéùîúùî
 áéúë)ã äì÷ íéìäú ( äé åì øçá á÷òé éë

åúìåâñì ìàøùé:  

                                                           

 ).א"ד(ח "נותנים לו שעיר של ר א
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 רצונו כל ,הזה בשר כל קץבא וראה 
 הבשר תיקון ולכן ,תמיד בבשר אלא אינו

 .בשר כל קץ נקרא ולכן ,אליו תמיד
 על ולא הגוף על שולט ,שולט וכשהוא
 והבשר ,למקומה עולה הנשמה .הנשמה

 ,בקרבן וז דוגמאכ ,הזה למקום תןינ
 למקום והבשר ,אחד למקום עולה שהרצון

 ממש קרבן הוא ,צדיק שהוא והאיש. אחד
 ,קרבן אינו צדיק שאינו ואחר ,לכפרה
 לרצון לא כי" שכתוב ,מום בו שיש משום

 העולם כפרת הם הצדיקים זה ועל ,"'וגו
  .בעולם קרבן והם

]å[ éæç àú]éàä[ åàì äéúåòø ìë øùá ìë õ÷ 
éàøéãú àøùáá àìà åäà àðå÷ú êë ïéâáå 

 øùá ìë õ÷ éø÷à àã ìòå äéáâì øéãú àøùáã
 àúîùð ìò àìå àôåâ ìò èéìù èéìù åäéà ãëå

øúàì à÷ìñ àúîùðàá øúàì áéäéúà àøùáå 
 øúàì à÷ìñ àúåòøã àðáø÷á àã àðååâë àã
 åäéà äàëæ åäéàã ùð øáå ãç øúàì àøùáå ãç

äéà åàìã àøçàå äøôëì ùîî àðáø÷ äàëæ å
 áéúëã àîåî äéáã ïéâá àðáø÷ åäéà åàì

)ë áë àø÷éå (åâå ïåöøì àì éë ' àé÷éãö àã ìòå
ïåðéà àðáø÷å àîìòã ïåðéà äøôëàîìòì  ] ãò

ïàë[:  
 כל קץ לנח אלהים ויאמר" ,בא וראה

  פני להחשיך רשות לוטיל ,"לפני בא בשר
éäìà øîàéå éæç àú" àá øùá ìë õ÷ çðì í

àì åùø ìèéîì éðôìåäééôà àëùç  
  äñ/á  

 את משחיתם הנני" ולכן ,העולם בני
 עצי בתית לך עשה" ,זה ועל( ".הארץ

 לשלוט יוכל לאכך ו ,בה נצלילה כדי ,"פרוג
 הולכים היו יוסי ורבי חייא רבי .עליך
 אשר ככל נח ויעש" כתוב )אמראחד  ,בדרך
 שש בן ונח" ,כתוב מהבא וראה ". 'ה צוהו

 הזה החשבון בא למה וכי ,"' וגושנה מאות
 מאות שש בן נח היה לא לויא אלא .למנות

 ,עמה יתחבר ולא בהילת יכנס לא ,שנה
 אז ,שנה מאות בשש שהשתלם כיון

 שהשתלם מיום ,כן ועל. עמה התחבר
 הקדוש להם כהיח ,העולם בני של חטאם

 מאות בשש נח שהשתלם עד הוא ברוך
 צדיק והיה ,כראוי דרגתו ונשלמה ,שנה
 דוגמאכ והכל ,בהילת נכנס זוא .שלם

 כמו "שנה מאות שש בן ונח. "שלמעלה
 מאות שש כבן נאמר לא ולכן .שאמרנו

  ).העולם צדדי ששת כנגד( שנה

 úà íúéçùî éððä êë éðéâáå àîìò éðáã
 õøàä)]ð"à [ øôåâ éöò úáéú êì äùò àã ìòå

)ãé å úéùàøá ( ìéëé àìå äá àáæúùàì ïéâá
áøå àééç éáø êìò äàèìùì éìæà ååä éñåé é

ãç øîà àçøàá ( áéúë)áë íù ( ìëë çð ùòéå
åäé åäåö øùà"äâ áéúë äî éæç àú )å æ íù ( çðå

åâå äðù úåàî ùù ïá ' àðáùåç àúà éàîà éëå
 úåàî ùù ïá çð äåä àì åìéà àìà éðîîì àã
 ïåéë äãäá øáçúé àìå àúåáéúì ìåòéé àì äðù

äðù úåàî ùùá íéìúùàãã øáçúà ïéãë 
äãäá éðáã åäééáåç íéìúùàã àîåé ïî àã ìòå 

á÷ ïåì êéøåà àîìò" ùùá çð íéìúùàã ãò ä
 úåàé à÷ãë äéâøã íéìúùàå äðù úåàî] äåäå

ïéãëå íéìù ÷éãö) [ïëáå( àìëå àúåáéúì ìàò
 äðù úåàî ùù ïá çðå àìéòìã àðååâë)íù (

                                                           

 ).א"ד(ב ”א ומשפטים צו ע”שלח קע ע א
  ).א"נ(ח "ז. הצדיק עצמו ובשרו וגופו נעשה קרבן למעלה' פי ב
  ).הערת הזוהר(מה שחסר כאן עיין בסוף הספר סימן יא  ג
כללות היסוד בשש קצוות כלולות מעשר ועשר מעשר עד כיון דאשתלים בשש מאות שנה היינו הת ד

היות כללותם עולה שש מאות כי השש קצוות נקראים שנים ועד היסוד הזה אינו נכלל מכלם ולא ייעול 
לתיבותא שהיא מלכות שצריך היסוד ליכלל בכל כללות האברים העליונים כדמיון השפע שהוא נכלל 

ונח ). ח"זה(מא שבכל שנה ושנה היה משלים עצמו בבחינה אחת ש בסמוך לקבל שית סטרין דעל"וז. מכלם
ל "י טעות דמאן דכר שמיה וצ"ל שמלת אנכ"אלא אני אנכי מלה חדא והוא במלכות ונ' בן שש מאות וגו

ר צמח ומלשון הזוהר משמע שבא לפרש שאני הוא מלכות "מוהר: (ואזיל תרווייהו אני והנני' הנני וכדמפר
כי כשפנימיות ' אלקיך ואמ' אנכי ה' ה על פ"בביאור הרב זלה' אנכי ועי' נקראוהיא גוף אל הנשמה ה

בסוד אני אנכי וההכרח כי לא קאמר פסוק ' אנכי והנפש לבוש אל הנשמ' בתוכה נקרא אז המלכו' המלכו
 ).נ"ש) (ל שתי בחינות אני אנכי"ואני אלא אני ר
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 äðù úåàî ùù ïáë øîúà) ïéøèñ úéù ìéá÷ì
ìòãàî(à:  

 את מביא הנני ואני" ,ואמר פתח עוד
 .ואני שאמר כיון ,"הנני" מהל ,"מים המבול

בא . אחד דבר הכל )הנני( אנכי ,אני אלא
 לנשמה גוף נעשה אני מקום בכל ,וראה
 נרמז ולכן ,שלמעלה ממה שמקבלת ודאי

 בריתי הנה אני" שכתוב ,הברית באות
 אני ,לדעת מנתומז בגלוי יםשקי אני ,"אתך
 נקמות שעושה אני ,שלמעלה הַמְל כסא

 .כאחד ונקבה זכר כולל ואני ,דורות לדורי
 ,דין לעשות שהזדמן ,לבדו נרשם כך אחר

 שאמר כיון, "מים המבול את מביא הנני"
 ,מים שהוא ידענו לא ,המבול את מביא
 ,המות מלאך לרבות "המבול את" אלא
 ,)בהם להשחית( מים שהיו גב על שאף

 להשמיד בעולם הולך היה המשחית
 נאמן ,שנינו כך ,"'ה אני" .המים באותם

 פרעיולה לצדיקים טוב שכר לשלם אני
 הפסוק להם הבטיח ולכן ,מהרשעים
 שלהם טוב שכר לשלם ',אני'ב לצדיקים

 מהם פרעילה לרשעים םֵיוִא ,הבא לעולם
  .'אני'ב הבא לעולם

 øîàå çúô åú)æé å úéùàøá ( àéáî éððä éðàå
 ìåáîä úà éðàå øîàã ïåéë éððä àîòè éàî íéî

 éëðà éðà àìà>ð"éððä à< àéä àãç äìî àìë 
àôåâ ãéáòúà éðà øúà ìëá éæç àúá àúîùðì 

 æéîøúà êë ïéâáå àìéòìã äîî àìá÷îã éàãå
àîéé÷ úàáâ áéúëã )ã æé íù ( éúéøá äðä éðà

 éðà òãðîì úðîåæî àéìâúàá àîéé÷ã éðà êúà
áòã éðà àìéòìã äîì àéñøë éøãì ïéî÷åð àðãé
àá÷åðå øëã ìéìë éðàå ïéøããàãçë ä øúáì 

 àðéã ãáòîì ïîãæàã éåãåçìá íéùøúà>éððä< 
 úà àéáî øîàã ïåéë íéî ìåáîä úà àéáî
 ìåáîä úà àìà íéî åäéàã àðòãé àì ìåáîä

òàã úåîä êàìî äàâñàì"àìáçî ååä àéîã â 

)ïåäá àìáçìàìáçî  (>äåä< àîìòá ìéæà 
ïåðéàá äàöéùìåäé éðà ïééî " ïîàð ïðéðú éëä ä

 òøôúàìå àé÷éãöì áè øâà àîìùì àðà
 ïåì çèáà êë ïéâáå àéòéùøî>àø÷< àé÷éãöì 

 éúàã àîìòì ïåäìã áè øâà àîìùì éðàá
 éúàã àîìòì åäééðî òøôúàì àéòéùøì íéæâàå

éðàá:  
 שזהו ,שהעמדנו כמו ".בשר כל לשחת"

 ולא" כתוב זה ועל ,העולם של המשחית
 וזה ,"ףולנג בתיכם אל לבא המשחית יתן
 בשר כל קץ של מצד ,"בשר כל לשחת" הוא
 כהישח זמן שהגיע כיון שהרי .לפני בא

 עד )להם כהיוח( הוא ברוך הקדוש להם
 לשחת" אז ,שנה מאות לשש נח שהשלים

 רבי של משמו למדנו כך ,אמר ".בשר כל
 זה( לנו שאמר ,)מחוזאי יוסי רבין ב( יצחק

 לא אמרתי" ,ואמר פתח). לכם שאמרתי
 אדם אביט לא החיים בארץ יה יה אראה

 אראה לא אמרתי" ".חדל יושבי עם עוד
 שלא אדם בני הם אטומים כמה ,"יה

 אלא ,התורה בדברי יםתבוננמ ולא יודעים
 רוח מהם ונשכחת העולם בדברי מסתכלים

 øùá ìë úçùì)æé å íù ( àðîé÷åàã äîë
 áéúë àã ìòå àîìòã àìáçî àåä àãã) úåîù

âë áé (ä ïúé àìå óåâðì íëéúá ìà àáì úéçùî
 øùá ìë õ÷ã àøèñî øùá ìë úçùì àåä àãå

 éðôì àá)âé å úéùàøá (ïåéë àäã àðîæ àèîã 
á÷ ïåì êéøåàã" ä>ð"à < íéìùàã ãò ïåì êéøåàå

 øîà øùá ìë úçùì ïéãë äðù úåàî ùùì çð
÷çöé éáøã äéîùî àðôéìåà éëäå  ïì øîàã>ð" à

ïåëì éøîàã< øîàå çúô ) çì äéòùéàé ( éúøîà
 íãà èéáà àì íééçä õøàá äé äé äàøà àì
 äîë äé äàøà àì éúøîà ìãç éáùåé íò ãåò

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(מ "א. תק וכל אחד כלול מעשר עד עשר הרי שש מאו"כנגד ו' פי א
  ).א"נ(ת המקבל השפעה מלעילא מהבינה "לבוש והיכל אל הנשמה דהיינו ת' פי ב
שמשיגים בה יותר מכל ' כלו' והטעם שכמו שברית צריך שיהיה מגולה כך המ' אות ברית נקרא מ ג

  ). א"נ(ש אני דקיימא אני כרסיא "וזהו אני מזומן ומושג וז' הספי
 ).א"נ(' י נוק"דכר אנ' ו' פי ד
 ).א"נ(כ הנני "במה דכתיב אח' פי ה
 .ע מקורו"וצ, )י יוסי מחוזא'בר(בדפוס וילנא איתא  ו
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 הזה מהעולם מסתלק שכשאדם. חכמה
 עולםב שעשה מה מכל לרבונו חשבון ונותן
 ,כאחד וגוף רוח קיים שהוא בעוד הזה

 עולם לאותו שהולך עד ,שרואה מה ורואה
 עדן גן בשער יושב הראשון באדם ופוגש

 רבונם מצוות את ששמרו אותם כל לראות
 לוֵא ,אדם סביב צדיקים וכמה. בהם ושמח

 ,העדן גן לדרך וסטו הגיהנם מדרך שנמנעו
 ייושב כתוב ולא ,חדל יושבי נקראים ואלה
 ומניחה שגוררת לדהוח כמו אינם כי ,חלד
 ,חדל יושבי אלא ,מניחה למי יודעת ולא
 ,"' וגוהאדם מן לכם חדלו" שנאמר כמו

 ,הגיהנם מדרך שנמנעו )לדח יושבי אלא(
 ,אחר דבר. עדן בגן להכניסם בהם והחזיקו

 שמנעו תשובה בעלי אלו "חלד יושבי"
 ומשום .הרשעים חטאי מאותם עצמם
 ,רבונו לפני בתשובה שב וןהראש שאדם
 מחטאיהם שנמנעו אותם על )עם( יושב
 חדל מה אדעה" שנאמר כמו ,חדל בני והם
 ושמח העדן גן בשער יושב הוא ולכן ".אני

  .עדן גן של דרך באותה שבאים בצדיקים

 éåìîá éìëúñî àìà àúééøåàã éìîá ïéçéâùî
 øá ãëã àúîëçã àçåø åäééðî éùðúàå àîìòã
 àðáùåç áéäéå àîìò éàäî ÷ìúñà ùð

äéøàîìàò éàäá ãáòã äî ìëî  ãåòá àîì
 éîçã äî éîçå àãçë àôåâå àçåø íéà÷ åäéàã

 àîìò àåääì ìéæàã ãòå ïåùàøä íãàì äéì òâô
 ïåðéà ìë éîçîì ïãòã àúðâã àòøúì áéúé
 àé÷éãö äîëå åäá éãçå ïåäéøàîã éãå÷ô åøèðã
 íðäéâã àçøàî åòðîúàã ïåðéà íãàã äéðøçñ
 éáùåé ïåø÷à ïéìàå ïãò ïâã àçøà éáâì åèñå

àìå ìãç áéúë )á èî íéìäú ( ãìç éáùåé] ïéâá
 àòãé àìå àçðîå àøøâã äãìåç åîë ååä àìã

à÷áù ïàîì[ ìãç éáùåé àìà ] øîà úàã äîë
)äéòùéáë á  (ì åìãçåâå íãàä ïî íë'[ >ð" à

ìãç éáùåé àìà < íðäéâã àçøàî ïåì òðîúàã
)åôé÷úàå] (óé÷úàå[ àúðâá åäì àìòàì åäá 

éà ìãç éáùåé øçà øáã ïãòã ïåäéøàî ïåð
 àéáééçã ïéáåç ïåðéàî åäééîøâ åòðîã äáåùúã
 äéøàî éî÷ àúáåéúá áú ïåùàøä íãàã ïéâáå

áéúéá éðá ïåðéàå ïåäéáåçî åòðîúàã ïåðéà ìò 
 øîà úàã äîë ìãç)ä èì íéìäú ( äî äòãà

 àúðâã àòøúì áéúé åäéà êë ïéâáå éðà ìãç
 àçøåà àåääá ïééúàã àé÷éãöá åäá éãçå ïãòã

ðâãïãòã àú:  
 אראה לא אמרתי" ,כתוב מהבא וראה 

 סוף אלא .יה לראות יכול מי וכי ".יה
 ".החיים בארץ יה" שכתוב ,מוכיח הכתוב

 צרור למקום עולות כשהנשמות ,בא וראה
 האספקלריה של בזהר נהנים שם ,החיים

  שמאירה

 áéúë äî éæç àú)àé çì äéòùé ( àì éúøîà
äé éîçîì ìéëé ïàî éëå äé äàøàâ àôåñ àìà 

ãë éæç àú íééçä õøàá äé áéúëã çëåà àø÷ãã 
ééçã àøåøö øúàì ïéúîùð ïé÷ìñä ïðäúî ïîú 

àøäðã äàéøì÷ôñàã àøäæáåøéäðã æ  
  åñ/à  

 לא לויוא .הכל של העליון מהמקום
 לא ,אחר לבוש של בזהר הנשמה התלבשה

 .האור אותו את לראות להתקרב תוכל
 לבוש לנשמה שנותנים כמו ,הדבר וסוד

î àùáìúî àì åìéàå àìëã äàìò øúà
 ìåëéú àì àøçà àùåáìã àøäæá àúîùð
 äîë äìîã àæøå àøåäð àåää éîçîì àáø÷úàì
 í÷éîì äéá àùáìúîã àùåáì àúîùðì éáäéã
                                                                                                                                                                                     

כאילו דמתטרפים סמוך למיתתם או מתעלפים אז הוא עת פקודת החובות כתיבתם וחתימתם ' פי א
  ).א"נ(

 .ע מקורו" וצ)א עם"נ(ס וילנא איתא בדפו ב
 ).א"נ(דהיינו החכמה  ג
  ).הערת הזוהר(תרומה קמא  ד
 ).ב"לקמן קו ע'  ועי-ב "י ז ע"א על ס"בהגר(בינה ). א"נ(' היינו מ ה
  .)א"נ(ת "היינו ת ו
  ).א"נ(ח "ז. ב"ה העליון דהיינו חו"מי ז
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 גם כך ,הזה בעולם לעמוד בו שמתלבשת
 בה לעמוד עליון זהר של לבוש לה נותנים
 אותה בתוך ולהסתכל ,עולם באותו

 ארץ אותה מתוך שמאירה אספקלריה
 להתקרב יכל לא משה ,בא וראה. החיים

 כשהתלבש אלא שהסתכל במה להסתכל
 בתוך משה ויבא" שנאמר כמו ,אחר בלבוש

 באמצעות ,ותרגום ".ההר אל ויעל הענן
 .בלבוש שמתלבש כמי בו והתלבש .הענן
 שם אשר הערפל אל נגש ומשה" ולכן

 הענן בתוך משה ויבא" וכתוב ,"האלהים
 יום ארבעים בהר משה ויהי" ,"'וגו

 במה להסתכל ויכל ,"לילה וארבעים
 נשמות מתלבשות וז כדוגמא. שהסתכל
 כדוגמת בלבוש ,העולם באותו הצדיקים

 בלבוש אלא יתנהג שלא ,העולם אותו
 המאיר באור להסתכל ועומדים ,וזדוגמא כ

 בארץ יה יה" וזהו .החיים ארץ באותה
 אור לאותו יזכה שלא סבור שהיה ,"החיים

 השופע שהנהר משום ,הסתכלות ולאותה
 אדם אביט לא" .ולידמ ולא אותו מפסיק

 וכל. שנתבאר כמו הראשון אדם זה ,"עוד
 "אתה מת כי" ,הנביא לו אמר כי ,למה זה

 ,הבא לעולם "תחיה ולא" ,הזה בעולם
 בעולם בנים מוליד )היה( שלא שמי משום

 מה מכל אותו מגרשים ,ממנו כשיוצא ,הזה
 אור באותו לראות שורה ולא ,שאמרנו
 ולםהע לשאר שכן וכל שכן כל( .המאיר
 לו שהיתה חזקיה ומה ).האדם בני ושאר
 כל כך ,וחסיד צדיק זכאי והוא אבות זכות
 לפני וחוטא אבות זכות לו שאין מי שכן

 מה )הם( הוא שאמרנו הזה הלבוש. רבונו
 רבנן של חלוק ,החברים שאמרו

 אשרי .העולם באותו בו שמתלבשים
 הקדוש להם שגנז הצדיקים של חלקם
אותו ל ועדונים טובות כמה הוא ברוך
 אלהים ראתה לא עין" כתוב עליהם ,עולם
  ".לו למחכה יעשה זולתך

àøäæã àùåáì äì éáäé éîð éëä àîìò éàäáà 
 åâá àìëúñàìå àîìò àåääá äéá í÷éîì äàìò
 õøà àåää åâî àøäðã äàéøì÷ôñà àåää

íééçä àìëúñàì àáø÷ì ìéëé àì äùî éæç àú 
 àøçà àùåáìá ùáìúà ãë àìà ìëúñàã äîá

 øîà úàã äîë)çé ãë úåîù ( êåúá äùî àáéå
 àððò úåòéöîá íåâøúå øää ìà ìòéå ïðòä

âáå àùåáìá ùáìúàã ïàîë äá ùáìúàå" ã
)çé ë íù ( íù øùà ìôøòä ìà ùâð äùîå

éäìàä" áéúëå í)çé ãë íù ( êåúá äùî àáéå
äåâå ïðò ' íéòáøàå íåé íéòáøà øäá äùî éäéå

 àã àðååâë ìëúñàã äîá àìëúñàì ìéëéå äìéì
 àîìò àåääá àé÷éãöã ïåäúîùð ïéùáìúî

 àîìò àåääã àðååâë àùåáìá> âéäðúé àìã
àã àðååâë àùåáìá àìà< àìëúñàì éîéé÷å 

 íééçä õøà àåääá øéäðã àøåäðá> äé äé åäæå
é àìã øáñ äåäã íééçä õøàá àøåäð àåääì éëæ

 ÷éñô ãéâðã àøäðã ïéâá àúåìëúñà àåääìå
ãéìåà àìå äéì<á íãà àã ãåò íãà èéáà àì 

 ïéâá äîì àã ìëå øîúàã äîë äàîã÷] øîàã
 äéçú àìå àîìò éàäá äúà úî éë äàéáð äéì

áïàîã àîìò àåää[àìã â) äåä ( ïéðá ãéìåà
 äî ìëî äéì ïéëøúî äéðî ÷éôð ãë àîìò éàäá

 ïøîàã øéäðã àøåäð àåääá éîçîì àéøù àìå
)ë"ëå ù"ù( äîå àùð éðá øàùå àîò øàù 

 à÷éãö äàëæ åäéàå úåáà úåëæ äéì äåäã äé÷æç
 àãéñçå]êë[ úåáà úåëæ äéì úéìã ïàî ïëù ìë 

 åäéà ïøîà÷ã àùåáì éàä äéøàî éî÷ éèçå
)ïåðéà ( à÷åìç àééøáç åøîàã äî]ïðáøãã 

åùáìúàã[ )åùéáìúàã(ìò àåääá  äàëæ àî
á÷ ïåì æéðâã àé÷éãöã ïåäé÷ìåç" ïéáè äîë ä

]ïéðåãéòå[ áéúë åäééìò àîìò àåääì ) ãñ äéòùé
â (éäìà äúàø àì ïéò" äëçîì äùòé êúìåæ í

åì:  

                                                                                                                                                                                     

ב "א וע"לקמן פרשת ויחי רכד ע' א ועי"ג ריד ע"ב וח"א וע"י ע"א ור"א וקנ ע"ב ורלא ע"ב דף רכט ע"ח א
  .'ח שער כו פרק א"ע' ועי, )ו"לש(א "ב ופרשת פקודי רמז ע"ב ופרשת שלח קסט ע"ורכו ע

 .א"ב ע”לעיל ע' עי ב
 ).א"נ(מ "א. ב"ד שלא יהיה לו חלק לעוה"א התפלל תפלה זו וקאמר דסעל חזקיה קאמר שהו' פי ג
נ בגוף "הצלם שעל ידיה מתלבשים הנר' היינו בחי). א"ד(ב ונקרא חלוקא דרבנן "כתונת שלובשים בעה ד

ועל ידי לבושים אלו עולה הנשמה ליהנות מזוהר . וכל המצוות שלנו מתקנים את הלבושים הללו, האדם
ועל ידי לבוש ). ד"א קו ע"כללים ח(ולולא זה אי אפשר לה לעלות ולהנות כלל , המאירהאור דאספקלריא 

  ).א"ב מט ע"ביאורים ח(זה יכול האור לקבל מהאור עליון 
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 על מים המבול את מביא הנני ואני"
 מריבה מי המה" ,פתח יהודה רבי ".הארץ
 ,"בם ויקדש 'ה את ישראל בני רבו אשר

 ,'ה את ישראל בני רבו לא אחר במקום וכי
 ולא מריבה מי המה שאמר כאן שונה מה

 ,ודאי היו הללו המריבה מי אלא .אחרים
 ,להתחזק הדין לבעלי זקווח כח שנתנו
 יש ,מרירים ומים מתוקים מים שיש משום

 שלום יֵמ יש ,עכורים מים ויש צלולים מים
 אשר מריבה מי המה" ,זה ועל ,קטטה יוֵמ

 עליהם שהמשיכו ,"'ה את ישראל בני רבו
 שכתוב זהו ,בו ונטמאו צריך שלא מי את

 ,כך אם ,חזקיה רבי לו אמר". בם ויקדש"
 ,ויקדשו כתובל צריך היה ,"ויקדש" זה מה

 שלא מי נפגם "ויקדש" ,עלה הדבר אלא
כאן  ויקדש ,הלבנה שנפגמה כביכול ,צריך
 "המבול את מביא הנני ואני" .לשבח אינו
 כמו עליהם שחיתמ להביא ,שבארנו כמו

  .בו נטמאו שהם

 õøàä ìò íéî ìåáîä úà àéáî éððä éðàå
)æé å úéùàøá ( çúô äãåäé éáø)âé ë øáãîá (

äáéøî éî äîäàåäé úà ìàøùé éðá åáø øùà " ä
íá ùã÷éåá ìàøùé éðá åáø àì àøçà øúàá éëå 

åäé úà" éî äîä øîà÷ã àëä àðù éàî ä
 äáéøî éî éðä àìà ïéðøçà àìå äáéøî éàãå ååä

 àðéãã ïåäéøàîì àô÷åúå àìéç åáäéã
ìàïé÷åúî ïééî úéàã ïéâá àô÷úúâ ïééî úéàå 

ïøéëò ïééî úéàå ïìéìö ïééî úéà ïøéøîã úéà 
 éî äîä àã ìòå åèè÷ ïééî úéàå íìù ïééî

åäé úà ìàøùé éðá åáø øùà äáéøî" ä
 åáéàúñàå êéøèöà àìã ïàîì åäééìò åëéùîàã

ää äéá" ã)íù ( ùã÷éåà íá" éà äé÷æç éáø ì
äéì éòáî åùã÷éå ùã÷éå éàî éëää äìî àìà 

ú÷éìúñàå êéøèöà àìã ïàî íâôúà ùã÷éå 
 àçáùì åàì ùã÷éå àøäéñ úîéâôúàã ìåëéáë
 äîë ìåáîä úà àéáî éððä éðàå àëä åäéà
 ïåðéàã äîë åäééìò àìáçî äàúééàì àðîé÷åàã

äéá åáàúñàæ:  
 אשל לרשעיםלהם  אוי ,יוסי רבי אמר
 על הוא ברוך הקדוש לפני לשוב רוצים

 שכשאדם .הזה בעולם שהם בעוד חטאיהם
 הוא ברוך הקדוש ,חטאו על ומתנחם שב

 בחטאיהם שמחזיקים אותם וכל ,לו מוחל
 על הוא ברוך הקדוש לפני לשוב וציםר ולא

 יפלו )יפל( כך אחר ,חטאיהם )חטאים(
בא . לעולמים משם יעלו ולא לגיהנם

 אותם כל לבם את זקושח משום ,וראה
 ,בגלוי חטאם להראות ורצו נח של דורו

 באותו הדין עליהם הוא ברוך הקדוש הביא

à" àáúàì ïàòá àìã àéòéùøì ïåì éåå éñåé ø
á÷ éî÷" àîìò éàäá ïåðéàã ãåòá ïåäéáåç ìò ä

ðúàå áéúà ùð øá ãëãá÷ éåáåç ìò íç" ìéçî ä
îã ïåðéà ìëå äéìúåäééáåçá ïéô÷úç åòá àìå 

á÷ éî÷ àáúàì" ìò ä)éåáåç (>ð" àïåäéáåç< 
 øúáì)ìåôðé (>ð" àåìôðé< ïå÷ñé àìå íðäéâì 

 åäééáì åôé÷úàã ïéâá éæç àú ïéîìòì ïîúî äéì
 åäééáåç äàæçàì åòáå çðã àøã ïåðéà ìë

á÷ àéìâúàá" åäééìò àðéã éúééà ä àðååâ àåääá

                                                           

הפגם היה , ב שם מבאר כי על אף שהשפע שהגיע לכלל ישראל היה כולו קודש"ב קלג ע"ה ח"דע' עי א
  .במים עצמם

 ).א"ד(ת משה "ס ב
  ).ב"ב קכה ע"ה ח"דע(ינת בארה של מרים דהיינו בח ג
  ).ו"לש(א "ג יב ע"ח ד
לפירושך קשה דלמה ליה למנקט במקום טומאה לשון יחיד המורה ייחוד ' אפי' כלו. ויקדשו מבעי ליה ה

רבים להורות על הייחוד ועל הקדושה אבל הכא אם איתא ' דבשלמא במקום קדש נקט לשון יחיד במקו
 ).נ"ש(ל " מבדלשון טומאה הוא ויקדשו

 ).נ"ש(הדבר עולה אל מקום יותר עליון דהיינו השכינה ' אלא מלה אסתכלת כלו ו
כד חטי בר נש ' ג ואפי"על חוביהון לבתר ינפלון בגיהנם ה' לאתייאה מחבלא עלייהו כמה וכו ז

ג " כלא הבר נש חפי ליה ומחיל ליה ושביק ליה ואי לא גלי ליה לעיני' ה רחמן ואי תב לגבי"באתכסייא קב
ואפשר לישבו לא מיבעיא כד חטי ' אבל לגירסא זו נופל מלת אפי' ולגירסת הספרים אתי שפיר מלת אפי

אם יחטא ' ה רחמן איהו כיון דלא חש לכבוד הבריות כמו כבוד שמים אלא פי"בר נש באתגלייא דקב
 ).נ"ש(' ה רחמן וכו"ז קוב"באתכסייא דחש לכבוד הבריות ולא לכבוד שמים עכ

 ).א"ד(שמתחזקים ועומדים בטומאתם ולעבירות שעברו אינם מהרהרים בתשובה  ח
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 כשחוטא אפילו ,יצחק רבי אמר .צורה
 םוִא ,רחמן הוא ברוך הקדוש ,בנסתר אדם
 ,לו ומוחל עליו מכסה ,אליו האדם שב
 לעיני אותו מגלה הוא ,לא ואם ,לו רוֵתַוומ
 נמחו גם וכך .מסוטה ,לנו מנין .כל

 ,נמחו ואיך .בגלוי מהארץ הללו הרשעים
 רותחים והיו ,מים יוצאים שהיו אלא

 את מהם ומעבירים ועולים ,מהתהום
 גם כך ,העור מהם רישהעב וכיון .עורם
 שלהם בעצמות אלא נשארו ולא ,הבשר
 מן וימחו" שכתוב מה את לקיים ,בלבד
 מזו זו נפרדו העצמות אותם וכל ".הארץ

 .מהעולם רויהעב ומהכל ,כאחד ארונש ולא
 מה זה ,"הארץ מן וימחו" ,אמר יצחק רבי

 ".חיים ספרימחו מ" כמו שנאמר ,"וימחו"
 לעולמים תחיה להם שאין ,למדנו מכאן
  .בדין יקומו ולא

à" àéñëúàá ùð øá éèç ãë åìéôàå ÷çöé ø
á÷" ä> äéìò éôç äéáâì ùð øá áú éàå ïîçø

àì éàå äéì ÷éáùå äéì ìéçîå< éðéòì äéì éìâ 
 ïéìà ïåçîúà éîð éëäå äèåñî ïìðî àìë

)àéáééç] (àáééç[ àòøàî ]àééìâúàá[ êéäå 
 ïî ïçéúø ååäå àééî é÷ôð ååäã àìà ïåçîúà

é÷ìñå àîåäú ïåéëå àëùî åäééðî øáòàå 
 àìå àøùá éîð éëä àëùî åäééðî øáòàã
 áéúëã àîéé÷ì ãåçì åäééîøâá àìà åøàúùà

)âë æ úéùàøá ( éîøâ ïåðéà ìëå õøàä ïî åçîéå
)ïãøôúà] (åãøôúà[ åøàúùà àìå àã ïî àã 

 àîìòî åøáòúà àìëîå àãçë] øîà ÷çöé éáø
çîé øîà úàã äîë åçîéå éàî õøàä ïî åçîéå å

 äéçú ïåì úéìã àðôéìåà ïàëî íééç øôñî
àðéãá ïåîå÷é àìå ïéîìòì[  

  åñ/á  
 רבי אמר ".אתך בריתי את תיומיוהק"

 כקיום למעלה הברית קיום מכאן ,אלעזר
 ואמר ".אתך" שכתוב משמע ,למטה הברית

 שכשהצדיקים ,למדנו מכאן ,אלעזר רבי
 .ולמטה למעלה העולם מתקיים ,בעולם

 ,הוא סתום דבר ,שמעון רבי אמר
 מקנאכשהוא  ,לנקבה הזכר כשהתעוררות

 יש כשצדיק ,הדבר סודבא וראה . לה
 ,ממנו זזה לא השכינה מיד ,בעולם

 השתוקקות ואז .בו והשתוקקותה
 הזכר כהשתוקקות באהבה אליה שלמעלה
 ,זה ועל .לה מקנא כשהוא לנקבתו

 ההשתוקקות ,"אתך בריתי את תיומיוהק"
 בריתי ואת" וז גמאדוכ .בגללך מתעוררת

 תיברי את תיומיוהק". "יצחק את אקים
 כך ואחר ,בעולם בריתי אות להיות "אתך

 צדיק אינו שאלמלא ," התיבהאל ובאת"
 מתחבר לא שהרי . לתיבהיכנס לא ,)ברית(

 ," התיבהאל ובאת" ולכן .צדיק רקלתיבה 
 זמן בכל ,אלעזר רבי אמר. נתבאר זה והרי
 ו יעזובולא וז בברית יאחזו אדם שבני
 להרע שיוכלו בעולם ולשון עם אין ,אותה
 ,אותה ושמר זו בברית החזיק ונח .להם
 וכל( אותו שמר הוא ברוך הקדוש ולכן
 ,אותה שמרו לא דורו בני וכל ).לו אשר
 אותם העביר הוא ברוך הקדוש ולכן

 ממש חטא באותו ,נאמר והרי .מהעולם

÷äåêúà éúéøá úà éúåîéà) çé å úéùàøá( 
 øæòìà éáø øîà] àìéòì úéøáã àîåé÷ àëäî

>àîåé÷ë <]àîåé÷á[ òîùî àúúì úéøáã 
àå êúà áéúëã"øæòìà ø[ ãëã àðôéìåà ïàëî 

 àîìòá ïåðéà ïéàëæî àúúå àìéòì àîìò íéé÷ú
à" åäéà íéúñ äìî ïåòîù ø]ãë[ )á( àúåøòúà

éð÷î åäéà ãë àá÷åð éáâì àøåëãã éæç àú äì 
 àúðéëù ãéî àîìòá åäéà à÷éãö ãë äìîã àæø
 ïéãë äéá äìéã àúáåàéúå äéðî úàéãòúà àì

ìéòìã àúáåàéúà àúáåàéúë åîéçøá äáâì 
 àã ìòå äì éð÷î åäéà ãë äéá÷åðì àøåëãã
 àúáåàéú øòúà êúà éúéøá úà éúåîé÷äå

 àã àðååâë êðéâá)íùàë æé  ( íé÷à éúéøá úàå
úåîé÷äå ÷çöé úà úà éåäîì êúà éúéøá úà é

 äáéúä ìà úàáå øúáìå àîìòá éúéøá
 åäéà åàì àìîìàã]÷éãö[) úéøá ( ìåòéé àì

 ÷éãö øá äáéúì øáçúà àì àäã àúåáéúì
 éáø øîà øîúà àäå äáéúä ìà úàáå êë éðéâáå

 úéøáá ïåãçàúé àùð éðáã àðîæ ìëá øæòìà àã
 ìåëééã àîìòá ïùéìå íò úéì äéì ïå÷áùé àìå

áàìïåì àùàá äéì øèðå àã úéøáá óé÷úà çðå 
á÷ êë éðéâá" äéì øèð ä)äéìéã ìëå ( éðá ìëå

á÷ êë ïéâá äéì åøèð àì äéøã" ïåì øáòà ä

                                                           

  ).א"ד(ו "ז פ"פרדס שער ט א
 ).א"ד(שיכול להרע להם  ב
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ïåðéàã ùîî àáåç àåääá øîúà àäå àîìòî   .מהעולם נמחו צורה באותו ,חטאו שהם
àîìòî ïåçîúà àðååâ àåääá åáàç:  

 ,שמעון רבי לפני מצוי היה יהודה רבי
 וירפא" שכתוב הזה בפסוק עוסקים והיו
 בא ".וירפא" זה מה ".ההרוס 'ה מזבח את

 את עזבו ישראל כל אליהו בימי ,וראה
 המילה ברית את ועזבו הוא ברוך הקדוש
 בני שעזבו וראה אליהו כשבא .שלהם
 את מהם והעבירו הזו מילה ברית ישראל
 לתקן בא ,אליהו כך שראה כיון, הזו הברית

 ,למקומו דבר שהקריב כיון .במקומו דברה
 מזבח את וירפא" שכתוב זהו .רפאהת הכל

 לתקן שבא( המילה ברית זו ,"ההרוס 'ה
 שנעזבה )המילה ברית ההרוס 'ה מזבח

 עשרה שתים אליהו ויקח" וכתוב .בעולם
 תיקון זהו ,"יעקב בני שבטי כמספר אבנים

 לאמר אליו 'ה דבר היה אשר. "'ה מזבח של
 ,ישראל כאן נזכר מהל ,"שמך יהיה ישראל

 ודאי שמך יהיה שראלי ודאי אלא
 המילה ברית את ולהשיב למעלה להתעלות
 בני בריתך עזבו כי" שכתוב והיינו .למקומה

בא ". הרסו תיךומזבח את"לכן ו ,"ישראל
 ,הקדוש ברית שמרו שישראל זמן כל ,וראה

 את וכשעזבו .ולמטה למעלה קיום עשו אז
 למעלה קיום נמצא לא אז ,הזאת הברית
 ולילה יומם בריתי לא אם" שכתוב ,ולמטה

 ולכן ".שמתי לא וארץ שמים קותוח
 ,רפואה זו וכי ,"ההרוס 'ה מזבח את וירפא"

 מקום אותו את מקיים שהרי ,ודאי זה כך
  .בו תלויה שהאמונה

 ååäå ïåòîù éáøã äéî÷ çéëù äåä äãåäé éáø
 áéúëã àø÷ éàäá é÷ñò)ì çé à íéëìî ( àôøéå

åäé çáæî úà"àú àôøéå éàî ñåøää ä éîéá éæç 
á÷ì äéì å÷áù åäìë ìàøùé åäéìà" å÷áùå ä

 à÷ã àîçå åäéìà àúà ãë ïåäìã àîéé÷ úéøá
øáòàå àîéé÷ úéøá éàä ìàøùé éðá å÷áù)å( 

]åäééðî[ àúà êë åäéìà àîçã ïåéë úéøá éàä 
 äìî áéø÷ã ïåéë äéúëåãì äìî àð÷úàì
 àôøéå áéúëã àåä àãä àìë éñúà äéúëåãì

åäé çáæî úà"åøää ä àîéé÷ úéøá àã ñ) àúàã
åäé çáæî àð÷úàì" äåäã àîéé÷ úéøá ñåøää ä

àîìòî ÷éáù( áéúëå )àì íù ( åäéìà ç÷éå
 øôñîì íéðáà äøùò íéúù]éèáù[ á÷òé éðá 

àåä àã åäé çáæîã àðå÷ú"äà øáã äéä øùà 
åäé" êîù äéäé ìàøùé øîàì åéìà ä)íù( ] éàî

éàãå àìà ìàøùé àëä øëãà àîòè[ ìàøùé 
äéäéêîù á àáúàìå àìéòì à÷ìúñàì éàãå 

äéøúàì àîéé÷ úéøáâ áéúëã åðééäå )é èé íù (
 úà êë ïéâáå ìàøùé éðá êúéøá åáæò éë

éúåçáæîê åøèð ìàøùéã àðîæ ìë éæç àú åñøä 
 àúúå àìéòì àîåé÷ éãáò ïéãë àùéã÷ àîéé÷
 íåé÷ çëúùà àì ïéãë úéøá éàäì é÷áù ãëå

 áéúëã àúúå àìéòì)ë âì äéîøéä ( àì íà
 éúîù àì õøàå íéîù úå÷åç äìéìå íîåé éúéøá

åäé çáæî úà àôøéå êë ïéâáå" éëå ñåøää ä
éëä åäéà äàåôøã øúà àåääì íéé÷î àäã éàãå 

äéá àéìú àúåðîéäîãä:  
 קנא שפנחס בשעה ןכ גם ,בא וראה

 הזו הברית את ןקית ,זמרי למעשה
 את לו תןונ הנני" כתוב ולכן ,במקומה

 éæç àú]éëä óåà[ñçðô å éð÷ã àúòùá 
úéøá éàäì ïé÷úà éøîæã àãáåòìæ ]äéøúàá [

                                                           

ב "ת פ ע"ב ולהלן בס”ביתרו פו ע' וע' ב גבולי אלכסון מאירים בעטרה בעת שמתחברת עם בעל"י' פי א
ונסתמו הפרצות שפרצו ' שו נקודה אחת בתוך המהתיקון הוא שנתחברו יב בקר ונתייחדו ונע' פי). א"ד(

  ).א"נ(החיצונים 
 ).א"נ(ת לקבל השפע "היינו לת ב
  ).א"נ(מ "א. היינו למלכות ג
 .ע מקורו" וצהואבפדוס וילנא איתא  ד
א לשום ספירה "דמהימנותא תליא ביה כל המדות דרך כלל הנקרא מהימנותא כלם תלוים בה שא ה

 ).נ"ש(לפעול שום פעולה אלא על ידה נמצאו כלם תלוים בה 
 ).נ"ש(ת "ג בכל באתריה בבי"ג אתקין להאי ברית באתריה ה"אוף הכי פנחס הח "ת ו
ש לקמן מה דאתפרש מיניה בחובייהו " אתקין להאי ברית שנתקלקל בטמאם אותו בבנות מואב וזז

 ).נ"ש(
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 שמשום דעתך על יעלה וכי ,"םשלו בריתי
 לפנחס לו היתה קטטה איזו ,היה פנחס

 ,במקומו הדבר נקשר כאן אלא .הזו בברית
 ,לו אתן ומה ,"בריתי את לו תןונ הנני"
 ,)במקומו אחד כל להתחבר( ,"שלום"

 הנני" זה ועל ,במקומה הברית להתחבר
 ,)הוא (ומה ,)"שלום( בריתי את לו תןונ
 מה ,עמו להתחבר מקום שהוא ,"שלום"

 ,בו התחבר בגללו ,בחטאם ממנו שנפרד
 ,במקומו הדבר קןית והוא הואיל ,זה ועל

 אחריו ולזרעו לו והיתה" והלאה מכאן
" לאלהיו קנא אשר תחת עולם נתוכה ברית

 בעולם דבר לך אין ,שמעון רבי אמר. 'וגו
 חטא כמו לו מקנא הוא ברוך שהקדוש

 םנק קמתונ חרב" שנאמר כמו ,הברית
 דור חטא שלםוה לא ,וראה ובא ".ברית

 בהשחתת שחטאו משום אלא המבול
 חומסים שהיו גב על ואף ,הארץ על דרכם

 "חמס הארץ ותמלא" ככתוב ,זה את זה
  כי" וכתוב ,)ולכן ,היה מהכל וחמס(

)äéøúàì(êë ïéâáå  áéúë )áé äë øáãîá ( éððä
ñ éëå íåìù éúéøá úà åì ïúåð" ñçðô ïéâáã ã

 úéøá éàäá ñçðôì äéì äåä àèè÷ äîå äåä
äéúëåãá äìî øù÷úà àëä àìàà åì ïúåð éððä 

éúéøá úàíåìù á íåìù åì ïúà äîå ) àøáçúàì
äéúëåãá ãç ìë (éøúàá úéøá àøáçúàì ìòå ä

 éúéøá úà åì ïúåð éððä àãäîå íåìùâ íåìù 
 ùøôúàã äî äéãäá àøáçúàì äéøúà åäéàã

äéðîã àã ìòå äéá øáçúà äéðéâá åäééáåçá 
 äàìäìå ïàëî äéúëåãá äìî ïé÷úà àåäå ìéàåä
 úçú íìåò úðåäë úéøá åéøçà åòøæìå åì äúéäå

ìàì àð÷ øùàäåéäà " äìî êì úéì ïåòîù ø
á÷ã àîìòá" äîë úéøáã àáåç åîë äì éð÷ ä

 øîà úàã)åë àø÷éåäë  ( úéøá í÷ð úî÷åð áøç
 àìà àðôåèã àøãã àáåç íéìúùà àì éæç àúå

 åáçã ïéâá]á[ åìéáç]ã[òàå àòøà ìò åäééçøà" â
]ååäã[ )ã(àãì àã éçô÷îå áéúëãë ) å úéùàøá

àé ( ñîç õøàä àìîúå) ïéâáå äåä àìëî ñîçå
 áéúëå êë)âé íù (éë  

  æñ/à  
 מקום מכל ,"מפניהם חמס הארץ מלאה

 והנני" ,"האלהים לפני ארץה ותשחת"
 משחיתם הנני ,מדה כנגד מדה ,"משחיתם

 שלא אומרים ויש. ההשחתה בחטא
 שהיו החמס בחטא אלא סאתם התמלאה
 לשמים רעים שהיו ,זה את זה חומסים
 מלמעלה ממונים כמה בא וראה .ולבריות

 הדין שמוסרים ,אלו קולות על שמפקדים
 זה ועל ,להם שעשו מה על חבריהם על
 ולכן ,"מפניהם חמס הארץ מלאה כי" תובכ

  ".הארץ את משחיתם והנני" כתוב

íäéðôî ñîç õøàä äàìî( ] íå÷î ìëî
éäìàä éðôì õøàä úçùúå" íúéçùî éððäå í

 àúåìáçã àáåçá íúéçùî éððä äãî ãâðë äãî
>å< àìà åäééèñ÷ íéìúùà àìã éøîàã úéà

 ååäã àãì àã ïéçô÷î ååäã ñîçã àáåçá]íéòø [
>éùéáï<úåéøáìå íéîùì [ ïåðéà äîë éæç àú 

 éøñîã ïåðéàã éì÷ ìò ïã÷ôúàã àìéòìî ïðîî
 àã ìòå ïåì éãáòã äî ìò ïåäéøáç ìò àðéã

 áéúë)âé å úéùàøá ( ñîç õøàä äàìî éë

                                                                                                                                                                                     

 ). נ"ש(הכא אתקשר מלה בדוכתיה ברית שהיא מלכות עם שלום שהוא יסוד  א
ד הנני נותן לו את בריתי "ברית באתריה וע'  אתן לו שלום לאתחברג הנני נותן לו את בריתי ומאי"ה ב

בהדיה ההוא ' מי הוא זה השלום שאמרנו בו דאיהו אתריה לאתחבר' כלו. שלום ומאי שלום דאיהו אתריה
 ).נ"ש(דהיינו היסוד הוא מקומו של המלכות בסוד המחזיר שכינתו לציון ' דאתפרש וכו

 .ע מקורו" וצ)א איהו"נ(בדפוס וילנא איתא  ג
בחובייהו דישראל על שטמאו אות ' מהיסו' כות שנתפרשה ונפרדהמל. מה דאתפרש מיניה דהיינו ד

ג "ג אלא בגין דחבו בחבילו דאורחייהו על ארעא ואע"בגיניה דפנחס אתחבר ה: ברית קודש בבנות מואב
מ ותשחת הארץ "דהוו מקפחי דא לדא כדכתיב ותמלא הארץ חמס וכתיב כי מלאה הארץ חמס מפניהם מ

לא ' דה כנגד מדה בחובא דחבלותא ואית דאמרי דלא אשתלים קסטייהו פילפני האלקים והנני משחיתם מ
' ח כמה אינון וכו"דהוו מקפחין דא לדא דהוו רע לשמים ולבריות ת' נתמלאה סאתם אלא בחובה דחמ

 ).נ"ש(וחסר הוא בספרים 
 .ע מקורו, וצ'וגובדפוס וילנא נוסף  ה
  ).א"ד(י אלא בשביל זנות שהשחיתו זרעם "שגזלו וחמסו לא קינא הש ו
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 áéúë êë ïéâáå íäéðôî)íù ( úà íúéçùî éððäå
õøàä:  

 ".ביתך וכל אתה בא לנח 'ה ויאמר"
 אלהים )אמר( בכולם למה ,שמעון רבי אמר
 השם ,'ה שנאמר כאן שונה מה ,יי וכאן

 הוא סוד אלא .הרחמים של העליון
 אורח אשה שתקבל ארץ דרך אין ,שלמדנו

 נח )נח גם( כך אף. בעלה ברשות אלא עמה
 ולא ,עמה להתחבר לתיבה להכנס רצה
 לו יתן התיבה שבעל עד ראוי )לו( היה

 אתה בא" שכתוב ,)עמה( כנסילה רשות
 ,'ה כאן נקרא ולכן ". התיבהאל ךבית וכל

 והתחבר נח נכנס ואז , התיבהשל הבעל
 לאורח רשות שאין ,למדנו וכן .עמה

 בעל ,בעלה ברשות אלא לבית כנסילה
  ."' וגונח ויבא" כך אחר שכתוב זהו ,הבית

åäé øîàéå" êúéá ìëå äúà àá çðì ä) æ íù
à (à" åäìëá éàîà ïåòîù ø)øîà (éäìà" í

åäé àëäå"àî äåäé øîúàã àëä àðù é" àîù ä
 åàì àðôéìåàã åäéà àæø àìà éîçøã äàìò
 äãäá àæéôùåà àúúà àìá÷ì àòøà çøåà

 éëä óåà äìòáã åùøá àìà)>ð"à <çð éîð ( çð
 åàìå äãäá àøáçúàì àúåáéúá àìòàì àòá

 äåä)äéì ( åùø äéì áäé äáéúã äìòáã ãò úåàé
 äàìòàì)äãäá ( ìà êúéá ìëå äúà àá áéúëã

äåäé àëä éø÷à êë ïéâáå äáéú" äáéúã äìòá ä
 úéìã àðôéìåà ïëå äãäá øáçúàå çð ìàò ïéãëå
 åùøá àìà àúéáì ìàòéîì àæéôùåàì åùø äéì

ää àúéáã äéøàî äìòá" øúáì ã)æ íù ( àáéå
åâå çð':  

 ראיתי תךוא כי" ,כתוב מהבא וראה 
 שלא למדנו מכאן ,"הזה בדור לפני צדיק
 בו חושד הוא אם ובבית אורח אדם יקבל

 לצדיק בעיניו עומד אם אלא ,רשע שהוא
 בא" שכתוב זהו .כלל בעיניו חשוד שלא
 משום ,מהל ," התיבהאל ביתך וכל אתה

". הזה בדור לפני צדיק ראיתי תךוא כי"
 נתן ולא לבדו רשות לו נתן שאם ,ולמדנו
 יכניס לא ,עמו שבאים אותם לכל רשות
 וכל אתה בא" שכתוב זהו .לבית אותם
 רשות נתן לםולכ ," התיבהאל ביתך

 ארץ דרך סוד למדנו הזה ומפסוק .כנסילה
  )."' וגו התיבהאל ביתך וכל אתה בא("

 áéúë äî éæç àú)à íù ( éúéàø êúåà éë
 ìá÷é àìã àðôéìåà ïàëî äæä øåãá éðôì ÷éãö
 äéá ãéùç åäéà éà äéúéáá àæéôùåà ùð øá

æì éåðéòá íéà÷ éà àìà àáééç åäéàã àìã äàë
ää ììë éåðéòá ãéùç" ã)íù ( ìëå äúà àá

 êúåà éë ïéâá àîòè éàî äáéúä ìà êúéá
 áéäé éàã àðôéìåàå äæä øåãá éðôì ÷éãö éúéàø
 ïåðéà ìëì åùø áéäé àìå éåãåçìá åùø äéì

ää àúéáì ïåì ìåòéé àì äéîò ïééúàã" àá ã
 àúåùø áéäé àìëì äáéúä ìà êúéá ìëå äúà

à àã àø÷îå ìòéîì àòøàã éåçøåàã àæø àðôéìå
)åâå äáéúä ìà êúéá ìëå äúà àá':(  

 הארץ 'לה מזמור לדוד" ,פתח יהודה רבי
 לדוד" ,שנינו הרי ,"בה שביווי תבל ומלואה
 עליו שרתה כך ואחר שירה שאמר "מזמור

 עליו ששרתה "לדוד מזמור" .רוח הקודש
. שירה) לה( אמר כך ואחר ,רוח הקודש

 על נאמר זה פסוק ,"ומלואה הארץ 'לה"
 .הקדושה ארץ שהיא ישראל ארץ

 çúô äãåäé éáø)à ãë íéìäú ( øåîæî ãåãì
åäéì" ïðéðú àä äá éáùåéå ìáú äàåìîå õøàä ä

øåîæî ãåãìàúøàù øúáìå àúøéù øîàã á 
àùã÷ çåø äéìòâ  çåø äéìò úøàùã ãåãì øåîæî

àùéã÷ãøîà øúáìå ) äì(àúøéù åäéì " õøàä ä

                                                           

 ).ולא כן בזוהר הרקיע, יהל אור(ל להיפך "צ א
שיעורו כך לדוד היתה התעוררות לשורר שירה כדי שיבא עליו ' את וכודאמר שירתא ולבתר שר ב

 ).נ"ש(המזמור שהוא רוח הקדש שכינה 
א ולדוד מזמור הוא שדוד היה מכין עצמו קודם ”תרומה קמ ע' מזמור דא רוח קודשא ככתוב בפ' פי ג

ז אמרו "ס פסחים קי"בשרמזתי ש' ל ב"לעיל דט). א"ד(ק דהיינו מזמור "כ שורה עליו רוה"לומר שירה ואח
  ).א"נ(ן "ץ מאי"ר יעב"להפך ונעלם זה מהגאון מהר

 .זוהר הרקיע' עי ד
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 לאַמ כי" שנאמר כמו ,השכינה זו "ומלואה"
 לאָמ 'ה וכבוד" וכתוב ,"'ה בית את 'ה כבוד
 אלא .לאִמ ולא לאָמ למה ".המשכן את

 שהתמלא ,מהכל שהתמלא ,ודאי מלא
 מלא ,הצדדים בכל מהישל הלבנה ,מהשמש

 הזה האוצר כמו ,שלמעלה טוב מכל
 זה ועל .העולם של טוב מכל תמלאשה

 ,"בה שביווי תבל ומלואה הארץ 'לה" כתוב
 הארץ 'לה" ,אחר דבר. הארצות שאר אלו

 העליונה הקדושה ארץ זו "ומלואה
 "ומלואה" ,בה רוצה הוא ברוך שהקדוש

 ממלאיםשכולם ( הצדיקים נשמות אלו
 מכח ,מהם )שמתמלאת( מתמלאת )אותה
 ואם .עליו עומד שהעולם אחד עמוד

 כתוב מהבא וראה , עומד אחד על ,תאמר
 ,הוא מי ,"הוא כי". "יסדה ימים על הוא כי"

 הוא" שנאמר כמו ,הוא ברוך הקדוש זה
". יביט הארץ לקצות הוא כי" וכתוב ,"עשנו

 אלו ,"יכוננה נהרות ועל יסדה ימים על"
 עליהם )הארץ( שעומדת עמודים שבעה

 יךא .מהם מתמלאת והיא ,אותה וממלאים
 הצדיקים שמתרבים בשעה ,מהם מתמלאת

 רותיפ עושה הזו הארץ אז ,בעולם
 שמתרבים ובשעה. מהכל ומתמלאת

 מני מים אזלו" כתוב אז ,בעולם הרשעים
 זו "ים מני מים אזלו" ".ויבש יחרב ונהר ים

 שנשקית שאמרנו הקדושה הארץ
 אותו ,"ויבש יחרב ונהר" .עליונה מהשקאה

 מואר להיות עליה שעומד האחד העמוד
 שנאמר כמו "ויבש יחרב ונהר" .ממנו

 זמן באותו ,יהודה רבי ואמר". אבד הצדיק"
 הקדוש ,מהעולם רשעים אותם שנאבדים

 על משתדל )מסתכל( )עצוב( הוא ברוך

øîúàà àã äàåìîå àùéã÷ àòøà éäéàã 
 øîà úàã äîë àúðéëù)à íéëìî'àé ç  ( éë

åäé ãåáë àìî"åäé úéá úà ä" áéúëå ä) î úåîù
ãì (åäé ãåáëå"àìî éàî ïëùîä úà àìî äá 

 àìëî àéìîúàã éàãå àìî àìà àìéî àìå
 íéìù àøäéñ àùîù ïî àéìîúàã ïéøèñ ìëá

 àã àôå÷ñàë àìéòìã àáåè ìëî àìî
àîìòã àáåè ìëî àéìîúàãâ áéúë àã ìòå 

åäéì" øàù àã äá éáùåéå ìáú äàåìîå õøàä ä
åäéì øçà øáã ïàòøà" àã äàåìîå õøàä ä

á÷ã äàìò àùéã÷ àòøà" äàåìîå äá éòøúà ä
 àé÷éãöã ïåäúîùð ïéìà)]ð"à [ ïééìî ïåäìëã

äì(ã )åàééìîúà() ééìîúàãà ( àìéçî åäééðî
 ìò àîéú éàå äéìò àîéé÷ àîìòã ãç àãåîòã

 áéúë äî éæç àú àîéé÷ ãç)á ãë íéìäú ( éë
äãñé íéîé ìò àåääá÷ àã àåä ïàî àåä éë " ä

 øîà úàã äîë)á ÷ íù ( áéúëå åðùò àåä) áåéà
ãë çë ( íéîé ìò èéáé õøàä úåö÷ì àåä éë

íéãåîò äòáù ïéìà äððåëé úåøäð ìòå äãñéå 
 àîéé÷ã)àòøà (])ð"à [äì ïééìîå åäééìò( àéä 

 àúòùá åäééðî àéìîúà êéä åäééðî àééìîúà
 úãáò àã àòøà ïéãë àîìòá ïéàëæ åàéâñàã
 ïéáééç åàéâñàã àúòùáå àìëî àéìîúàå ïéøéô

 áéúë ïéãë àîìòá)àé ãé íù ( íé éðî íéî åìæà
 àòøà àã íé éðî íéî åìæà ùáéå áøçé øäðå

 àùéã÷]ïøîàã[ øäðå äàìò åé÷ùî àé÷úùàã 
 äìò íéà÷ã ãç àãåîò àåää ùáéå áøçé
 úàã äîë ùáéå áøçé øäðå äéðî àøäðúàì

                                                                                                                                                                                     

' א וימלא כבוד ה"א יתירה דהארץ קא דרש ועוד מאי תבל ויושבי בה כד"על ארעא דישראל איתמר ה א
 ).נ"ש: (הרי שמלוי הבית היה השכינה אוף הכא מלוי הממלא העולם היא השכינה

ולא כתיב מלא בחירק אלא מלא ודאי דאתמלייא כלומר ). ח מלא בקמץ"ר צמ"מוהר(ח מאי מלא בפת ב
ל מלא בחירק ולא קאמר אלא מלא שמעינן תרתי חד דמילואו של משכן ושל "שמע מיניה תרתי דמדהיל

מ נמי שהמילוי הזה שהיה ממלא "בית המקדש היא השכינה ומדאפקיה בלשון מלא ולא מלא בחירק ש
 ).נ"ש) (ח"זה( כרמון משפע וברכות המשכן היה מלא

  ).א"ד(אוצר מלא מכל טוב  ג
מליין לה היינו בזווג הקדוש כידוע ואתמליא מנייהו שהבאר נובע מלמטה כשהיא מתראית לפני המלך  ד

 ).א"ד(לעיל ס וכדלקמן ' במעשה הצדיקים ומגדלת לו בנים הגונים ועי
  ).והרהערת הז(ז "מ' בסוף הספר סי' מה שחסר כאן עי ה
  .יהל אור' עי ו
רצונו לומר שכל זמן שיש חסרון תיקון למטה אין ). ו"לש(ב "ג קנ ע"ב ח"א נז רע"ב יא ע"ב ט ע"ח' עי ז

 .ב בהערה"דברינו לעיל סוף נה ע' ועי, )ג"ב ו ע"ה ח"דע(שפע בא מלמעלה 
 .ע מקורו" וצאשתדלבדפוס וילנא איתא  ח
 . מקורוע"וצ, להועבדפוס וילנא איתא  ט
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 .עליו שמגן )שעומד( מי רואה ולא העולם
 על להגן לו שהיה ,נח הרי תאמר ואם

 ,םלעול תולדות ממנו ולהוציא עצמו )דורו(
 לפני צדיק ראיתי תךוא כי" שכתוב זהו

  יוסי רבי. הזה בדור דוקא ,"הזה בדור

 øîà)à æð äéòùé (ãáà ÷éãöäæ äãåäé éáø øîàå 
 àîìòî ïéáééç ïåðéà åãéáàúàã àðîæ àåääá

á÷" ä)áéöò (]ìëúñà[ç ïàî àîç àìå àîìò ìò 
)íéà÷ã] (ïéâàã[ äéìòèã çð àä àîéú éàå  äåä

 ìò àðâàì äéì)äéøã (]äéîøâ[ äéðî à÷ôàìå 
ää àîìòì ïéãìåú" ã)à æ úéùàøá ( êúåà éë

 à÷ééã äæä øåãá äæä øåãá éðôì ÷éãö éúéàø
éñåé éáø  

  æñ/á  
 שהיה שלו שבח זה ,"הזה בדור" ,אמר
 צדיק איש כך כל ונמצא רשע דור באותו
 )שלו וזהא " נאלא ,בדורו ולא ודאי( תמים

 יכול היה לא אבל ,משה של ורובדאפילו ו
 עשרה נמצאו שלא משום ,העולם על להגן

 שם ימצאון אולי" שנאמר כמו ,בעולם
 נמצאו לא כאן גם .שם נמצאו ולא ,"עשרה
 ,ונקבותיהם בניו ושלשת הוא אלא ,עשרה

  .עשרה היו ולא

 äåäã äéìéã àçáù àã äæä øåãá øîà
 ùéà éàä éìåë çëúùàå àáééç àøã àåääá

 ÷éãö íéîú)àìà äéìéã àøãá åàìå éàãå(]  éàãå
åìéôà àìà äéìéã[ ìáà äùîã àøãá åìéôàå 

 àìã ïéâá àîìò ìò àðâàì ìéëé äåä àì
 øîà úàã äîë àîìòá äøùò åçëúùà

)áì çé úéùàøá ( àìå äøùò íù ïåàöîé éìåà
 äøùò åçëúùà àì àëä óåà ïîú åçëúùà

äøùò ååä àìå åäééá÷åðå éåðá úìúå àåä àìàà:  
 ,אביו שמעון רבי את שאל אלעזר רבי

 בחטאי מתמלא שהעולם בשעה ,שנינו הרי
 צדיק לאותו אוי ,יוצא והדין אדם בני

 בחטאי נתפס שהוא ,בעולם שנמצא
 נתפס שלא נח צלינ איךו ,בתחלה הרשעים

 שרצה נאמר הרי ,לו אמר .בחטאיהם
 תולדות ממנו להוציא הוא ברוך הקדוש
 לא הדין שהרי ,דועו . התיבהמתוך לעולם

 ונסתר טמיר שהיה משום ,עליו לשלוט יכל
  .מהעין והתכסהבתיבה 

 éåáà ïåòîù éáøì äéì ìéàù øæòìà éáø
)å( éðá éáåç àéìîúà àîìòã àúòùá ïðéðú àä

 çëúùàã äàëæ àåääì éåå ÷ôð àðéãå àùð
 àéáééçã éåáåçá ñôúà åäéàã àîìòá
 ñôúà àìã áéæúùà êéà çð àúéîã÷á

 åäééáåçáà"á÷ã øîúà àä ì" à÷ôàì àòá ä
 àðéã àäã åúå àúåáéú åâî àîìòì ïéãìåú äéðî
 æéðâå øéîè äåäã ïéâá éåìò äàèìùì àìëé àì

äáéúááàðéòî àééñëúàå :  
 בקשו צדק בקשו" כתוב ,וראה ובא

 בקש ונח ".'ה אף ביום תסתרו אולי ענוה
 אף ביום ונסתר , התיבהלתוך ונכנס ,צדק

 ולקטרג לשלוט יכל אל הדין זה ועל .'ה
 עליונים קדושים לאותם נרמז כאן .עליו

 áéúë éæç àúå)â á äéðôö ( åù÷á ÷ãö åù÷á
åäé óà íåéá åøúñú éìåà äåðò"ä ÷ãö ù÷á çðå 

åäé óà íåéá øúúñàå àúåáéúã äååâá ìàòå" ä
 äéì àâøè÷ìå äàèìùì ìéëé àì àðéã àã ìòå

æéîøúà àëäâ òãðîì ïéðåéìò éùéã÷ ïåðéàì 

                                                           

  ).הערת הזוהר(ב "בסוף הספר סימן י' מה שחסר כאן עי א
 ).א"ד(א "לח לט ולעיל סג עוהיה נעלם מן העין בא  ב
היה ' כל העולמו' כבר ידעת כי בריא' ב לאתמחי לאינון חייביא וכו"הפוכא דאתוון כ' הכא אתרמיז וכו ג
ב אותיות שבו "ב אותיות כי האב בעת שמוליד את בנו מחקיק כ"ב אותיות וכן בריאת האדם נברא בכ"בכ

ותיות מתהוה הולד ומתגדל וכן מציאות הבריאה ב א"י כח אלו הכ"כ בעת הולדתו וע"שחקק בו אביו ג
ב אותיות וכך היו עושים "י צרוף כ"רב הושעיא ברא גברא וכיוצא היה ע' בגמ' שהיו בוראים הקדמונים הנז

היו לוקחים עפר חדש שלא עובד בו והיו מניחים אותו עפר על הארץ בשוה והיו מחקקים באותו עפר שם 
עם '  ואות היו מצרפים בו כל האלפא ביתות כיצד אדם היו מצרפים אהדבר שהם רוצים לבראת ובכל אות

עם כל האלפא ביתות וכן אות המם עם כל האלפא ביתות עם תנאים אחרים ' כל האלפא ביתות וכן אות ד
שהיו עושים והיה נברא אותו הדבר ואם היו רוצים למחות אותו ולבטל בניינו היו מהפכים האלפא ביתות 

והיה נמחה מאליו ] ו" לש–ל עם אותיות של שם אותו דבר שבראו "צ[ת אות דבר שבראו למפרע עם אותיו
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 העליונות הקדושות האותיות בסוד לדעת
 אותם את להכות ב"כ האותיות של פוךיהה

 ".הארץ מן וימחו"כתוב  זה ועל ,הרשעים
 ,פתח יצחק רבי". ביתך וכל אתה בא"
 בוקע תפארתו זרוע משה לימין מוליך"

 זרוע(" ".םעול שם לו לעשות מפניהם מים
 שהוא ,אברהם של זכות זו ")תפארתו

 בוקע לכןו ,משה של תפארת ,ממשה הימין
 היא אברהם של הזכות שהרי ,מפניהם מים

 שם לו לעשות ,למה זה וכל .מים בוקעת
 בני לשאר משה בין מהבא וראה . עולם

 הוא ברוך הקדוש שאמר בשעה .העולם
 אותך ואעשה ,'וגו לי הניחה ועתה" למשה

 בואעז וכי ,משה אמר מיד ,"' וגוגדול ילגו
 כל יאמרו כעת ,בשבילי ישראל של דינם

 ישראל את הרגתי שאני העולם בני אותם
 הקדוש לו שאמר שכיון. נח שעשה כמו

 כמו( , בתיבהאותו שיציל הוא ברוך
 את מביא הנני ואני" שכתוב )שנאמר
 כל את ומחיתי" וכתוב ,"' וגומים המבול
 ואני האדמה פני מעל עשיתי אשר היקום

 אל ובאת 'וגו בריתי את מקיים הנני
 ,ובניו הוא שינצל לו שאמר כיון ".התיבה

 לכןו .ונאבדו העולם על רחמים קשיב לאו
 שנאמר כמו ,שמו על המבול מי נקראים

 מי מעבר נשבעתי אשר לי זאת נח מי כי"
 העולם בני יאמרו כעת ,משה אמר". נח

 לי מרשא משום ,אותם הרגתי שאני
 לי טוב כעת ,גדול לגוי אותך ואעשה
 ויחל" מיד ,ישראל שמדווי ולא שאמות

 רחמים בקש ,"אלהיו 'ה פני את משה
 רבי ואמר. העולם על רחמים ועורר עליהם
 מה עליהם רחמים כשבקש בתחלה ,יצחק
ך אמר יאו ,"בעמך אפך יחרה 'ה למה" ,אמר
 עבדו והרי ,משה אותו אמרלמה  ,זה דבר

 עגל להם עשו ,שנאמר כמו רהעבודה ז
 ומשה ,"' וגואלה ויאמרו לו וישתחוו מסכה
 את שמרצה מי ,למדנו כך אלא .למה אמר

 חטא אותו את לעשות צריך לא ,האחר

ë ïååúàã àëåôä ïéàìò ïéùéã÷ ïååúàã àæøá"áà 
õøàä ïî åçîéå àã ìòå àéáééç ïåðéàì éçîúàìá 

áéúëâ) à æ úéùàøá ( éáø êúéá ìëå äúà àá
 çúô ÷çöé)áé âñ äéòùé ( òåøæ äùî ïéîéì êéìåî

 íìåò íù åì úåùòì íäéðôî íéî ò÷åá åúøàôú
]åúøàôú òåøæ[ åäéàã íäøáàã àúåëæ àã 

äùîî àðéîé )åúøàôú òåøæ ( äùîã úøàôú
 àúåëæ àäã íäéðôî íéî ò÷åá êë ïéâáå
 åì úåùòì äîì àã ìëå åäéà íéî ò÷åá íäøáàã

ùî ïéá äî éæç àú íìåò íù àîìò éðá øàùì ä
àã àúòùá"á÷ ì" äùîì ä)é áì úåîù ( äúòå

åâå éì äçéðä 'åâå ìåãâ éåâì êúåà äùòàå ' ãéî
ã ÷åáùà éëå äùî øîàì éðéâá ìàøùéã ïåä

 úéìè÷ àðàã àîìò éðá ïåðéà ìë ïåøîéé àúùä
 äéì øîàã ïåéëã çð ãáòã äîë ìàøùéì ïåì

á÷" àúåáéúá äéì áéæùéã ä)øîúàã äîë (
 áéúëã)æé å úéùàøá ( úà àéáî éððä éðàå

åâå íéî ìåáîä ' áéúëå)ã æ úéùàøá ( éúéçîå
 éðàå äîãàä éðô ìòî éúéùò øùà íå÷éä ìë úà

åâå éúéøá úà íé÷î éððä ' ïåéë äáéúä ìà úàáå
 ïéîçø àòá àì éåðáå àåä áéæúùéã äéì øîàã
 ìåáîä éî ïåø÷à êë ïéâáå åãéáàúàå àîìò ìò

îà úàã äîë äéîù ìò ø)è ãð äéòùé ( çð éî éë
 äùî øîà çð éî øåáòî éúòáùð øùà éì úàæ
 ïéâá ïåì úìéè÷ àðàã àîìò éðá ïåøîéé àúùä
 éì áè àúùä ìåãâ éåâì êúåà äùòàå éì øîàã

 ãéî ìàøùé ïåöúùé àìå úåîéàã)àé áì úåîù( 
åäé éðô úà äùî ìçéå"ìà ää ïéîçø àòá åé

éáø øîàå àîìò ìò éîçø øòúàå åäééìò ÷çöé 
 äîì øîà÷ éàî åäééìò éîçø àòáã àúåøéù

åäé" øîà êéà àã äìî éëå êîòá êôà äøçé ä
 úàã äîë äøæ äãåáò åãáò àäå äîì äùî äì
 åøîàéå åì ååçúùéå äëñî ìâò íäì åùò øîà

                                                                                                                                                                                     

וזהו שאמר לו ' כנז] ו" לש–ב "סנהדרין סה ע' זירא עי' ל לפני ר"צ[חנינא הפך האותיות ' ולזה כשבא לפני ר
ך להפך ולכן כדי למחות אנשי דור המבול מן העולם הוצר] ו"ל בשם הלש" הערה הנ–ש "ע[תוב לעפרך 

ש הכא "הם מורות דין וחרבן וז' האותיות והאלפא ביתות ולעסוק בהם למפרע כי כל הצרופים שהם למפר
) ח"זה(ב אלפא ביתות מהופכות לאתמחי לאינון חייביא "ברזא דאתוון קדישין עילאין שהם כ' אתרמיז וכו

 ).נ"ש(
 אמת ולפי שלא עשו כהוגן בסוד האלפא ביתות יכול לברוא אדם ומעשה היה והיה כתוב במצחו א

יצירה לצייר הצורה ' ס' פי). א"ד(ש לאתמחי חייביא "מאמת ונשאר מת וז' לברוא תקנתם היה למחוק א
  ).א"נ(ב "הרש. ק"ב אותיות ביושר ולמחוק הצורה יהפך סדר האותיות להפך למפרע בסדר תשר"בכ

 .זוהר הרקיע' עי ב
  .יהל אור' עי ג
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 ,לפניו אותו יקטין אלא ,לגדול )שהוא(
 ,)הרשע( האחר לפני אותו יגדיל כך ואחר

 ולא". להוגד חטאה חטאתם אתם" שכתוב
 עצמו שמסר עד הוא ברוך הקדוש את עזב

 חטאתם תשא אם ועתה" שכתוב ,למיתה
 ".כתבת אשר מספרך נא מחני אין ואם

 שכתוב ,להם מחל הוא ברוך והקדוש
 ,כן עשה לא ונח ,"' וגוהרעה על 'ה וינחם"

  .העולם כל את ועזב ,נצלילה רצה אלא

åâå äìà ' àðôéìåà éëä àìà äîì øîà äùîå
 àáåç àåää ãáòîì éòá àì àøçàì äöøîã ïàî

)åäéàã (øéòæé àìà áø éâñé øúáìå äéî÷ äéì 
ì àøçà äéî÷ äé)àáééç ( áéúëã)ì íù ( íúà

á÷ì äéì ÷éáù àìå äìåãâ äàèç íúàèç" ãò ä
 áéúëã àúåîì äéîøâ øñîã)áì íù ( íà äúòå

 øùà êøôñî àð éðçî ïéà íàå íúàèç àùú
á÷å úáúë" áéúëã ïåì ìéçî ä)ãé íù ( íçðéå

åäé"åâå äòøä ìò ä ' àòá àìà ïë ãáò àì çðå
ìàîìò ìë ÷éáùå àáæúùà:  

 רוח ,העולם על שורה שהדין פעם ובכל
 ,משה כמו נמצא שלא אוי ,אומרתהקודש 
 איה )עמו משה עולם ימי( רוויזכ" שכתוב
 אל 'ה ויאמר" שכתוב ,"' וגומים המעלם

 הוא בתפלה שהרי ,"אלי תצעק מה משה
 עצמו םשֹש ומשום ,מהים אותם העלה

 )שמו על( נקרא ,בים ישראל על בתפלה
. מהים אותם העלה שהוא ,מים המעלם

 זהו ,"קדשו רוח את בקרבו השם איה"
  שהשרה משה

 çåø àîìò ìò àéøù àðéãã àðîæ ìëáå
 áéúëã äùîë çëúùà àìã éåå øîà àùãå÷

)àé âñ äéòùé(] øåëæéåàåâå '[åâå íéî íìòîä äéà  '
 áéúëã)åè ãé úåîù (åäé øîàéå" äî äùî ìà ä

äéà àäã éìà ÷òöú àîé ïî ïåì ÷éìñ àúåìöá å
 ìàøùéã åäééìò àúåìöá äéîøâ éåùã ïéâáå

 éø÷à àîéá)äéîù ìò (]íéî íìòîä[ åäéàã 
 çåø úà åáø÷á íùä äéà àîé ïî ïåì ÷éñà

äùî åäéà àã åùã÷áéøùàã   
  çñ/à  

 ,"בתהמות מוליכם" .ישראל בין שכינה
 התהום בתוך והלכו המים כשנבקעו

 על נאמר והכל( המים שקפאו ביבשה
 משום ,)עמו משה נקרא זה ועל( )משה

 ,יהודה רבי אמר .ישראל על עצמו שמסר
 כדאיאינו  ,הוא נח היה שצדיק גב על אף

 העולם על יגן הוא ברוך שהקדוש )כדי(
  .בשבילו

 úåîåäúá íëéìåî ìàøùéã åäééðéá àúðéëù
 àúùáéá éîåäú åâá åìæàå àéî åò÷áúà ãë

î ìò øîúà àìëå àéî åãéìâã äù]ð" àã ìòå à
åîò äùî éø÷à[ ìàøùé ìò äéîøâ øñîàã ïéâá 

 åàì çð äåä äàëæã áâ ìò óà äãåäé éáø øîà
 éàãë åäéà)ïéâá (á÷ã"äéðéâá àîìò ìò ïéâé ä:  

 ,בזכותו הדבר תלה לא משה ,בא וראה
 לנח אבל ,הראשונים האבות בזכות אלא

 .משה כמו במה שיתלה זכות לו היה לא
 לו שאמר כיון ,זה כל עםו ,יצחק רבי אמר

 בריתי אתוהקימותי " הוא ברוך הקדוש
 .רחמים עליהם לבקש לו היה ,"תךיא

 אותו שיקריב ,כך אחר שהקריב והקרבן
. מהעולם הכעס ישכך אולי ,לזה דםומק

 שהרי ,לעשות לו היה מה ,יהודה רבי אמר
 הקדוש לפני מכעיסים היו העולם רשעי
 נח ודאי לאא .קרבן יקריב והוא ,הוא ברוך

 בווש יפג שלא בשביל עצמו על היה מפחד
 רואה שהיה ,העולם רשעי בתוך המות

 àìà äéúåëæá äìî äìú àì äùî éæç àú
 ïàîá äéì äåä àì çð ìáà éàîã÷ ïäáà úåëæá
 ìë íòå ÷çöé éáø øîà äùîë àúåëæá éìúéã

 àãá÷ äéì øîàã ïåéë" éúéøá úà éúåîé÷äå ä
 éîçø éòáîì äéì äåä êúà>åäééìò< àðáø÷å 

 àðã úîã÷ ïî äéì áéø÷éã øúáì áéø÷àã
]é àîìãêëù) [êëù( éáø øîà àîìòî àæâåø 

 àîìò éáééç àäã ãáòîì äéì äåä éàî äãåäé
 éî÷ ïéæéâøî ååä>á÷"ä< àðáø÷ áéø÷é åäéàå 

äéîøâ ìò ìéçã çð éàãå àìàâ  àìã ïéâá äåä
 éîç äåäã àîìò éáééç åâá àúåî äéá òøòé

                                                           

 .ע מקורו"וצ) ימי עולם משה עמו(בדפוס וילנא נוסף  א
  ).א"נ(מ "א. ס אותיות משה"הש ב
  ).א"נ(מ "א. כ"והוא סכנה ג. משמע דאסור להסתכל בפשע אדם ג
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 מכעיסים ואיך יום בכל הרעים מעשיהם
  .יום כל הוא ברוך הקדוש לפני

á÷ éî÷ ïæâøî êéäå àîåé ìë àùéá ïåäéãáåò" ä
àîåé ìë:  

 פעם כל ,אמר יצחק )פתח אלעזר( רבי
 שנמצא הצדיק ,העולם רשעי שמתרבים

 וממקדשי" שכתוב ,בראשונה נתפס ביניהם
 אלא דשיוממק תקרי אל ,ושנינו ".תחלו

 הוא ברוך הקדוש רהשאי ואיך .ממקדשי
 כדי אלא .הרשעים אותם כל בין נח את

 צדיק שהיה ,לעולם תולדות ממנו שיצאו
 יום כל בהם התרה שהוא ,ועוד. כראוי

 את בנפשו וקיים ,ממנו קבלו ולא ויום
 רשע הזהרת כי ואתה" שכתוב הפסוק

 ,"הצלת נפשך את ואתה" וכתוב ,"'וגו
 על אף ,הרשע את שמזהיר מי שכל מכאן

 ,עצמו את מציל הוא ,ממנו בליק שלא גב
 יזהיר כמה ועד .בחטאו נתפס רשע ואותו
 פרשוה והרי ,אותו שיכה עד ,אותו

  .החברים

 éáø)çúô øæòìàøîàå  (]÷çöéøîà [ ìë 
 çëúùàã äàëæ åàéâñà àîìò éáééçã àðîæ

 áéúëã àúéîã÷á ñôúà àåä åäééðéá) è ìà÷æçé
å (ã÷îî éø÷ú ìà ïðéðúå åìçú éùã÷îîå éù

á÷ äéì áéæù êéä çðå éùãå÷îî àìà" ìë ïéá ä
 ïéãìåú äéðî ïå÷ôéã ïéâá àìà àéáééç ïåðéà
 éøúà åäéàã åúå úåàé à÷ãë ÷éãö äåäã àîìòá
 íéé÷å äéðî åìéá÷ àìå àîåéå àîåé ìë åäá

 áéúëã àø÷ äéùôðá)èé â íù ( úøäæä éë äúàå
åâå òùø ' áéúëå)íù ( úìöä êùôð úà äúàå

 ïàî ìë ïàëîòà àáééçì øäæàã" ìéá÷ àìã â
 àáééç àåääå äéîøâì äéì áéæù àåä äéðî

 äéì øäæé äîë ãòå äéáåçá ñôúà>ãòà éçîéã 
äéì<àéøáç äåî÷åà àä :  

 יום .שמעון רבי לפני מצוי היה יוסי רבי
 הוא ברוך הקדוש ראה מה ,לו אמר ,אחד

 השמים ועוף הבר חיות כל את להשמיד
 בהמות ,חטאו האדם בני אם ,הרשעים עם

 .חטאו מה הבריות ושאר השמים ועופות
 בשר כל השחית כי" שכתוב משום ,לו אמר
 משחיתים היו כולם ,"הארץ על דרכו את

. אחר במין ונדבקו מינם את עזבוו ,דרכיהם
 לכל כך גרמו העולם רשעי אותם ,בא וראה
 מעשה להכחיש )להשכיח( ורצו ,הבריות

 השחיתל הבריות לכל גרמו והם ,בראשית
 הקדוש אמר .השחיתו שהם כמו דרכם
 להכחיש )להשכיח( רציתם אתם ,הוא ברוך

 ומחיתי" ,רצונכם אשלים אני ,ידי מעשי
 פני מעל עשיתי אשר היקום כל את

 שהיה כמו למים העולם אחזיר ".האדמה
 מכאן .נתבאר והרי ,במים מים ,בהתחלה

  .כראוי בעולם אחרות בריות אעשה והלאה

äåä éñåé éáø àîåé ïåòîù éáøã äéî÷ çéëù 
à ãç"á÷ àîç éàî ì" àøá úåéç ìë äàöéùì ä

 ïàèç àùð éðá éà àéáééçã ïåäîò àéîù óåòå
à åèç äî ïééøá øàùå àéîù éôåòå éøéòá" ïéâá ì

 áéúëã)áé å úéùàøá ( úà øùá ìë úéçùä éë
 é÷áù åäééçøà éìáçî ååä åäìë õøàä ìò åëøã

àøçà àðéæá å÷áãå åäéðéæáú  éáééç ïåðéà éæç à
 ïåòáå ïééøá ìëì éëä åîøâ àîìò)àçëùàì (

>àùçëàì<úéùàøáã àãáåò â ìëì åîøâ ïåðéàå 
 øîà ïìáçî ïåðéàã äîë åäééçøåà àìáçì ïééøá

á÷" åúéòá ïåúà ä)àçëùàì (]àùçëàì[ éãáåò 
 ìë úà éúéçîå ïåëìã àúåòø íéìùà àðà éãé
 øãäà äîãàä éðô ìòî éúéùò øùà íå÷éä

îìò ïééîá ïééî àúéîã÷á äåäã äîë ïééîì à
 ïéðøçà ïééøá ãéáòà äàìäìå ïàëî øîúà àäå

úåàé à÷ãë àîìòá:  
 ".אתו בניו ונשי ואשתו ובניו נח ויבא"
 איש יסתר אם" ,ואמר פתח חייא רבי

åúùàå åéðáå çð àáéåãùðå  åúà åéðá é

                                                           

ם אמת "בפי הרמב' דעות והאחרונים תמהו עליו וחתרו לישב ודבר ה' ו מהלכו"ם פ"כן פסק הרמב א
  ).א"נ(ן "מאי. דהכי נקיטי תנאי להלכה

  ).א"נ(מ "א. ל"כי הדבק באינו מינו גם הוא בכלל משחית ז ב
ה חיות ברא ועוף שמיא "ר פנחס אמאי שצי קב"א א"ס שמוסיפין ד"ג י"אשית הלאכחשא עובדא דבר ג

דנסיב לבריה אתתא ואבד ליה הלולא לבתר רגז מלכא על בריה וקטליה ' ושאר בריין עמהון דחייבא למלכ
כיון דחמא לבריה מית עאל לגו הלולא ותבר כל אינון מאנין ובזע כל אינון לבושין אמר לא עבדי לון אלא 

 ).נ"ש(חלק ' ומדרש הוא בסנהדרין פ' ח ינון וכו"קרא דברי וכיון דמית ברי אוף הכי אינון לא יתקיימון תלי
טמירין פצירין מחבואות חפורות פצירין כמו פסירין ' חייא פתח ואמר וכו' ר' ויבא נח ובניו ואשתו וגו ד
 ).נ"ש(ס "ך כדלקמן ופירש הערוך שקורין למרא שחופרין בה פ"בסמ
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 כמה ".'ה נאם אראנו לא ואני במסתרים
 שלא עינים וסתומי לב אטומיהם  אדם בני

 ,רבונם בודבכ יודעים ולא משגיחים
 הארץ ואת השמים את הלוא" בו שכתוב

 להסתתר אדם בני רוצים איך ".מלא אני
 ,יודענו ומי רואנו מי ואומרים מחטאיהם

 יחבאו לאן ,"מעשיהם במחשך והיה" וכתוב
 ועשה פלטרין שבנה למלך] משל. [מפניו
 מרדו לימים ,יםנסתר חדרים הארץ תחת

 עליהם )צער( הקיף ,במלך הארמון בני
 והחביאו נכנסו ,עשו מה .בגיסות המלך
 ,המלך אמר .לותיהמח נקבי תחת עצמם

 רוצים אתם ומלפני ,אותם עשיתי אני
 איש יסתר אם" שכתוב זהו ,להתחבא

 אני ,"'ה נאם אראנו לא ואני במסתרים
 ,ואור חושך ועשיתי לותימח שעשיתי הוא

  .מלפני להתחבא תוכלו איך ואתם

)æ æ úéùàøá ( øîàå çúô àééç éáø) âë äéîøé
ãë ( åðàøà àì éðàå íéøúñîá ùéà øúñé íà

åäé íàð" àáì ïéîéèà àùð éðá ïåðéà äîë ä
 àø÷éá ïéòãé àìå ïéçéâùî àìã ïéðééò ïéîéúñ

 äéá áéúëã ïåäéøàîã)íù ( íéîùä úà àìä
 àùð éðá ïåòá êéä àìî éðà õøàä úàå

ééáåçî àøúúñàì åðòãåé éîå åðàåø éî éøîàå åä
 áéúëå)åè èë äéòùé ( íäéùòî êùçîá äéäå

 ïéøèìô äðáã àëìîì äéî÷î ïåøîèúé ïàì
ïéøéöô ïéøéîè àòøà úåçú ãáòåà åãøî ïéîåéì 

 àëìîá ïéøèìô éðá]øçñà[) øòöà ( åäééìò
 åäééîøâ åøéîèå åìàò åãáò äî éåñééâá àëìî

ò àðà àëìî øîà ïéøéñô éá÷åð úåçú ïåì úéãá
ää àøîèúàì ïàòá ïåúà éàî÷îå" ã) âë äéîøé

ãë ( åðàøà àì éðàå íéøúñîá ùéà øúñé íà
åäé íàð" ïéøéñô éá÷åð úéãáòã àåä àðà ä

 ïéìëé êéä ïåúàå àøåäðå àëåùç úéãáòå
éàî÷ àøîèúàì:  

 רבונו לפני חוטא כשאדם ,בא וראה
 הוא ברוך הקדוש ,להסתתר עצמו וממשיך

 ,עצמו מטהר וכשהאדם .לויבג דין בו עושה
 שלא ,להסתירו רוצה הוא ברוך הקדוש

  לאדם לו שצריך שודאי ,'ה אף ביום יראה

 êéùîàå äéøàî éî÷ éèç ùð øá ãë éæç àú
á÷ àéñëúàì äéîøâ" àðéã äéá ãéáò ä

àéìâúàááá÷ äéîøâ éëãà ùð øá ãëå " éòá ä
åäé óà íåéá éæçúé àìã äéì àøúñàì" éàãåã ä

éàì äéì éòáàùéð  
  çñ/á  

 כששורה המשחית לפני להראות שלא
 אלו כל שהרי ,בו יסתכל שלא העולם על

 וזהו. להשחית רשות לו יש ,לפניו שנראים
 ,רעה שעינו אדם כל ,שמעון רבי שאמר מה
 נקרא והוא ,עליו שורה המשחית עין

 ממנו להשמר האדם וצריך .העולם משחית
 ).לפניו( ינזק שלא כדי אליו להתקרב ולא

 צריךלכן ו .בהתגלות אליו לקרב ואסור
 המות מלאך ומלפני ,עין רע מאיש להשמר

 כתוב מה )זה ועל. (וכמה כמה אחת על
 שעין ,"העין םושת הגבר םוונא" ,בבלעם

 מסתכל שהיה מקום ובכל ,לו היתה רעה
 .המשחית רוח את עליו ממשיך היה ,בו

 àìáçî éî÷ éæçúé àìã>àéøù ãë <]àéøùã[ 
 ïåðéà ìë àäã äéá ìëúñé àìã àîìò ìò

 åùø äéì úéà äéî÷ ïåæçúéã]àìáçì) [àìáçîì( 
 äéðéòã ùð øá ìë ïåòîù éáø øîà÷ã åðééäå

ò àùéá àìáçî åäéàå éåìò àéøù àìáçîã àðé
]ã[éø÷à àîìòâ àøîúñàì ùéðéàì äéì éòáìå 

 ÷æúé àìã äéãäá àáø÷úàì àìå äéðî)äéî÷ (
äéãäá áø÷îì øéñàåã àéìâúàá ] éëä íåùîå

î àøîúñàì éòá ïéò òø ùéàîé êàìî éî÷î äéð
 äîëå äîë úçà ìò úåîä>àã ìòå<äî [ áéúë 

 íòìáá)ã ãë øáãîá (øáâä íàðåïéòä íåúù ä 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ב "הרש. טמונים). א"ד(רים נסתרים וחזקים תחת הארץ חד א
 ).נ"ש) (שם(פירוש אחר דקאי בקרא דאראנו קרי ביה אראנו בפתח  ב
 ).א"ד(ב ”אחרי מות סג ע ג
ג דלא יתזק ואסיר למקרב בהדיה דלא ייתזק באתגלייא ומה מאיש רע עין בעי לאסתמרא מיניה "ה ד

 ).נ"ש(' ד מה כתיב בבלעם וכו"ו וע"ה מקמי דמלאך המות עאכולא לאתקרבא בהדיה דהא אתזק קמי
 ).נ"ש(' סתום העין דעינא בישא הוה ליה דזקיף עינא חד ומאיך עינא חד כדלקמי ה
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 םלהשמיד כדי בישראל להסתכל רצה ולכן
 מה .מסתכלות היו יניושע מקום בכל

 עין שזקף ,"עיניו את בלעם וישא" ,כתוב
 על להסתכל כדי אחת עין והנמיך אחת

 ,כתוב מהבא וראה . רעה בעין ישראל
 ראה ,"לשבטיו כןוש ישראל את וירא"

 עליהם ורובצת עליהם מכסה שהשכינה
 ,תחתיה שבטים עשר בשנים קנתומת

 יךא ,אמר .עליהם לשלוט יכולות איןעיניו ו
 עליונה קדושה רוח שהרי ,להם כלאּו

 זהו .בכנפיה אותם ומכסה עליהם רובצת
 מי וכלביא כארי שכב כרע" שכתוב
 שיתגלו כדי מעליהם "יקימנו מי" ,"יקימנו
 הקדוש רצה זה ועל. העין עליהם טוותשל
 ,מהעין להסתתר ,נח את לכסות הוא ברוך
 כדי עליו רוח הטומאה לשלוט תוכל שלא

 כמו ,"נח ויבא" .נתבאר והרי ,כלהשלא י
 מי מפני" .מהעין להסתתר שנתבאר

 אמר .אותו דחקו המים )שהרי( ,"המבול
 בא שהיה המות מלאך ראה ,יוסי רבי

 לתיבה ונשמר בה שנים נכנס ולכן ,)אליו(
 ולמה שנים עשר ).השנה של(עשר חדש 

 ,יהודה ורבי יצחק רבי בה נחלקו .חדש
 דין הוא שכך חדש עשר שנים אמר אחד

 )צריך( צדיק להשלים אמר ואחד ,הרשעים
 ושאר הדרגות ,דרגות עשרה שתים

  .בהימהתלהוציא שראויים 

 ìëúñî äåäã øúà ìëáå äéì äåä àùéá àðéòã
 äåä äéá]êéùîà) [êéùîî( àìáçî çåø äéìò 

 ïéâá ìàøùéá åäá àìëúñàì éòá äåä êë ïéâáå
 áéúë äî ìëúñî äåä äéðéòã øúà ìëá éöùéã

)á íù (ãç àðéò óé÷æã åéðéò úà íòìá àùéåà 
 ìàøùéá åäá àìëúñàì ïéâá ãç àðéò êéàîå

á àðéòá áéúë äî éæç àú àùé)íù ( úà àøéå
 àéôç àúðéëùã àîç åéèáùì ïëåù ìàøùé
 ïéèáù øñéøúá àð÷úúî åäééìò àòéáøå åäééìò
 øîà äéðéò åäééìò äàèìùì ìéëé àìå äúåçú
 äàìò àùéã÷ àçåø àäã ïåäì ìåëéà êéà

ää àäôãâá ïåì úôçå åäééìò àòéáø" ã)è íù (
 éî åðîé÷é éî àéáìëå éøàë áëù òøë åðîé÷é

ïééìâúéã ïéâá åäééìòîá àèìùå ìòå åäééìò àðéò 
á÷ àã" àðéòî àøúúñàì çðì àéôçì àòá ä
ëé àìãé àìã ïéâá äéìò àèìùì àáàñî çåø ì

 çð àáéå øîúà àäå ìáçúé)æ æ úéùàøá ( äîë
 ìåáîä éî éðôî àðéòî àøúúñàì øîúàã) àäã

ã(äéì å÷çã ïééîâ êàìî àîç éñåé éáø øîà 
à äåäã úåîä éú)äéáâì ( ìàò êë ïéâáå

 éçøé øñéøú äá øîúñàå àúåáéúì)àúù (
 ïéçøé øñéøú éàîàå] éáøå ÷çöé éáø äá éâéìô

øîà ãç äãåäé[é " àðéã åäéà êëã ïéçøé á
 àéáééçã] àîìùàì øîà ãçå>÷éãö< ]êéøö[ 

 ïî à÷ôàì éæçúàã ïéâøã øàùå øñéøú ïéâøã
äáéú[:  

 במים הם חדשים ששה ,אמר יהודה רבי
 ,מים היו כאן והרי ,באש חדשים וששה
 רבי )לו( אמר .חדשים עשר שנים ולמה
 .ואש במים ,נדונו הגיהנם דיני בשני ,יוסי

 היו מלמעלה עליהם שירדו שהמים ,במים
 שיצאו שהמים ,ובאש .כשלג צוננים

 בדין זה ועל .כאש רותחים היו מלמטה
 עשר שנים ולכן( ,ומים באש ,נדונו הגיהנם

 àéîá ïåðéà éçøé àúéù øîà äãåäé éáø
àùàá éçøé àúéùåã éàîà ååä àééî àëä àäå 
 øîà éçøé øñéøú)äéì ( ïéðéã éøúá éñåé éáø

 åúçðã ïééîã àéîá àùàå àéîá åðãúà íðäéâã
àìéòìî åäééìòä ïééîã àùàá àâìúë ïéðéðö ååä 

                                                                                                                                                                                     

אומר ' ב ב"בלק ר' א וכוונתו דבזוהר פ"ד' עי). א"ד(ב ”בלק עינו כתיב ולא כן בספרינו עיין בגליון כג ע א
 ).א"נ(ן "מאי. כ בספר מנחת שי"כ בספרינו כ"שאוישא בלעם עיניו עינו כתיב ומ

מעליה וישארו גלויים כי היכי דתשלוט עליהם עינא ' מי יקום השכינ' ד כלוח"ג ביו"בגין דיתגליין ה ב
 ).נ"ש(בישא 

' ל דנח מקטני אמנה הוה שעד שדחקוהו המים לא נכנס בתיב"דהא מיין דחקו ליה מכאן נפקו להו לרז ג
 ).נ"ש(

ע "י אינון במיא ושתא ירחי באשא כנגד מה שנתעצלו הרשעים בעבודת יוצרם בקיום משיתא ירח ד
ת "ועברו על ל' ונתקררו ולא עשאום ידונו במים שהם קרים וכנגד חימום העבירות שנתחממו בעשיית

 ).נ"ש(' אוסרי לגפן עירה וגו' ויחי בפ' ידונו באש ועיין בפ
  .יהל אור' עי ה
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 הרשעים דין ,אלעזר רבי שאמר ,היו חדש
 והרי ,חדשים עשר שנים הם בגיהנם
 העולם רשעי אותם כל זה ועל .פרשוה
 עד )ואש במים ,הללו דינים בשני נדונים

 מסתתר היה ונח .העולם מן ושמדושה
 ולא והמשחית העין מן והתכסהבתיבה 

 כמו ,המים פני על שטה בהיוהת ,אליו קרב
 מעל רםות התיבה את וישאו" שנאמר
  ".הארץ

 המבול ויהי" שכתוב ,לקו יום ארבעים
 הזמן שאר וכל ."' וגוהארץ על יום ארבעים

 מן וימחו" שכתוב זהו ,מהעולם נמחו
 לא שהרי ,רשעים לאותם להם אוי ".הארץ
 זהו .בדיןלעמוד ו בעולם לחיות יקומו

 מחית שמם" שנאמר כמו ,"וימחו" שכתוב
 לא בדיןאפילו לעמוד ש ,"ועד לעולם
  .יקומו

úà íðäéâã àðéãá àééîå àùàá åðã] êë ïéâáå
ø øîàã ååä éçøé øñéøú" àéáééçã àðéã à

 ìë àã ìòå äåî÷åà àäå ååä éçøé øñéøú íðäéâá
 ïéìà ïéðéã ïéøúá åðãúà àîìò éáééç ïåðéà

àùàå àéîá[ äåä çðå àîìòî åàéöúùàã ãò 
 àì àìáçîå àðéòî éñëúàå àúåáéúá øúúñî

à ìò àéèù äåä éäéà àúåáéúå äéáâì áéø÷ éôð
 íøúå äáéúä úà åàùéå øîà úàã äîë àéî

 õøàä ìòî  
)æé æ úéùàøá ( áéúëã å÷ì íåé íéòáøà)íù (

åâå õøàä ìò íåé íéòáøà ìåáîä éäéå ' øàù ìëå
ää àîìòî ïåçîúà àðîæ" ã)âë íù ( ïî åçîéå

 ïåîå÷é àì àäã àéáééç ïåðéàì ïåì éåå õøàä
 àîìòá àééçàìåää àðéãá í÷éîì" äîë åçîéå ã

ã øîà úà)å è íéìäú ( ãòå íìåòì úéçî íîù
ïåîå÷é àì àðéãá í÷éîì åìéôàã:  

 ".הארץ מעל ותרם התיבה את וישאו"
 אלהים השמים על רומה" ,פתח אבא רבי
 לרשעים להם אוי ,"כבודך הארץ כל על

 ,יום בכל רבונם את ומרגיזים שחוטאים
 ,הארץ מן השכינה את דוחים ובחטאיהם

 והשכינה .העולם מן שתסתלק וגורמים
 על רומה" כתוב ועליה ,אלהים נקראת
 ,כתוב מהבא וראה ". אלהים השמים

 .החוצה אותה שדחו ," התיבהאת וישאו"
 בעולם שורה שלא ,"הארץ מעל ותרם"

 מסתלקת וכשהיא ,ממנו והסתלקה
 ואז ,בעולם שישגיח מי אין הרי ,מהעולם

 רשעי וכשימחו .עליו )הדין( שולט הדין
 השכינה ,)מהעולם( ממנו תלקוויס העולם

 רבי לו אמר. לעולם מדורה את מחזירה
 שנמחו ישראל ארץ הרי ,כך אם ,ייסא

 לא למה אז ,זמן באותו שהיו הרשעים
 ,לו אמר .כבתחלה למקומה השכינה חזרה
 ,העולם צדיקי שאר בה נשארו שלא משום
  מהוֹש ירדה ,שהלכו מקום בכל )אבל( אלא

òî íøúå äáéúä úà åàùéå õøàä ì
)æé æ úéùàøá ( çúô àáà éáø)éìéäúå æð í (

éäìà íéîùä ìò äîåø" êãåáë õøàä ìë ìò í
 ïåäéøàîì ïéæéâøîå ïàèç ïåðéàã àéáééçì ïåì éåå
 àúðéëùì äì ïééçã åäééáåçáå àîåé ìëá

 àîìòî ÷ìúñúã ïéîøâå àòøàî]å àúðéëù
éäìà éø÷à" íéîùä ìò äîåø áéúë äìòå í

éäìà"í[ äî éæç àú  áéúë)æé æ úéùàøá ( åàùéå
 õøàä ìòî íøúå øáì äì ïééçãã äáéúä úà

àééøù àìãà ãëå äðî ú÷ìúñàå àîìòá 
 àîìòá çâùéã ïàî úéì àä àîìòî ú÷ìúñà

 àèìù àðéãå)àðéãá( ]ïéãë[ )ò( ïåçîúé ãëå éåì
 äéðî ïå÷ìúñéå àîìò éáééç)àîìòã ( àúðéëù

à àîìòá äøåãî úøãäà" éëä éà àñéé éáø ì
 àä ååäã àéáééç ïåçîúàã ìàøùéã àòøà

àðîæ àåääáá àúðéëù úøãäà àì éàîà 
à àúéîã÷áãë äøúàì" åøàúùà àìã ïéâá ì
 àîìò éàëæ øàù äá]àìà[) ìáà ( øúà ìëá

úàéåùå úúçð åìæàã  
  èñ/à  

 נכריה בארץ ומה .עמהם מדורה את
 נשארו אם שכן כל ,מהם נפרדה לא אחרת

 àì àøçà äàøëåð àòøàá äîå ïåäîò äøåãî

                                                           

מפסוק ותנח ' שכינתא אהדרת כו' דורש מה שאמר כאן כד יתמחון חייביא וכוב ושם ”ובתיקון כ מו ע א
 ).א"ד(ש "התיבה בחדש השביעי ע

ל שכינה לא זזה "ע דהא באמת אחז"כשגלו ישראל ממנה למה לא שרתה שם אחר גלותם וצ' פי ב
  ).א"נ) (ן"מאי. ויש ליישב(מ "א. מכותל מערבי



 øäæúéùàøá 

332 

 החטאים לבכ .אמרנו והרי. הקדושה בארץ
 אחד .השכינה את דוחים ,העולם רשעי של

 כמו ,הארץ על דרכו שמשחית מי מהם
 ולא שכינה פני רואה לא ולכן ,שאמרנו

 אלה על כתוב זה ועל .לפלטרין נכנס
  .מהכל שנמחו ,"הארץ מן וימחו"

 àòøàá åøàúùà éà ïëù ìë åäééðî àùøôúà
äå àùéã÷ àîìò éáééçã ïéáåç ìëá øîúà à

 ìáçîã ïàî åäééðî ãç àúðéëùì äì ïééçã
 éîç àì êë ïéâáå ïøîàãë àòøà ìò äéçøåà

àúðéëù éôðàà áéúë àã ìòå ïéøèìôá ìàò àìå 
 ïéìàá)âë æ úéùàøá ( ïåçîúà õøàä ïî åçîéå
àìë ïî:  

 הקדוש שעתיד הזמן באותו ,בא וראה
 מתים םאות כל ,המתים להחיות הוא ברוך

 ,נכריות ארצות בשאר בחוץ שימצאו
 גופיהם להם יברא הוא ברוך הקדוש

 אחת עצם שהרי ,כראוי )בגופם יעמידם(
 עצם אותהו ,הארץ תחת באדם שנשארת

 יבנה ועליה ,סהישבע אורכֹש תעשה
 יתן ולא. הגוף כל את הוא ברוך הקדוש
 בארץ אלא נשמות להם הוא ברוך הקדוש
 את תחופ יאנ הנה" שכתוב ,ישראל

 מקברותיכם אתכם והעליתי קברותיכם
 ,"ישראל אדמת אל אתכם והבאתי עמי

 ,כתוב מה כך ואחר .הארץ תחת שיתגלגלו
 שהרי ,"' וגווחייתם בכם רוחי ונתתי"

כל אותם של מות נש יקבלו ישראל בארץ
 את וטמאו שנטמאו פרט לאלו ,בני העולם

 ,"הארץ מן וימחו" כתוב באלה .הארץ
 ונחלקו שהקשו גב על ואף .הארץ מן דוקא

 שנאמר כמו "וימחו" .זה על הראשונים
 ,שמעון רבי לו אמר". חיים מספר ימחו"

 שכתוב ,הבא בעולם חלק להם שאין ודאי
 יירשו לעולם" וכתוב ,"הארץ מן וימחו"

 כתוב ועליהם ,בדין יקומו אבל ".ארץ
 עולם לחיי אלה יקיצו עפר מישני ורבים"

מחלוקת וה ".עולם אוןלדר לחרפות ואלה
  .החברים שבארוה כפי הכל אבל ,בזה

á÷ ïéîæã àðîæ àåääá éæç àú" äàééçàì ä
 øàùá øáì ïåçëúùéã ïéúî ïåðéà ìë àééúî

á÷ ïéàøëåð ïéòøà" ïåì àøáé ä)åäééôåâ() ]ð"à [
åäééôåâá ïåì íé÷åé ( ãç àîøâ àäã éæç à÷ãë

àåää àòøà úåçú ùð øáá äéá øàúùàã  àîøâ
éáòúéäñéòá àøéîçë ãáá÷ éðáé äéìòå " ìë ä

á÷ ïåì áéäé àìå àôåâ"äâ àòøàá àìà ïéúîùð 
 áéúëã ìàøùéã)é æì ìà÷æçéá ( çúåô éðà äðä

 éîò íëéúåøá÷î íëúà éúéìòäå íëéúåøá÷ úà
 ïåìâìâúéã ìàøùé úîãà ìà íëúà éúàáäå

 áéúë äî øúáìå àòøà úåçú)ãé íù ( éúúðå
åâå íúééçå íëá éçåø 'á àäã ìàøùéã àòøà

 ïéìà øá àîìò éðá ïåðéà ìë ïéúîùð ïåìá÷é
 áéúë ïéìàá àòøà åáéàñå åáàúñàã) úéùàøá

âë æ (òàå à÷ééã õøàä ïî õøàä ïî åçîéå" â
 úàã äîë åçîéå àã ìò éàîã÷ åâéìôàå åù÷àã

 øîà)èë èñ íéìäú (à íééç øôñî åçîé" éáø ì
 éúàã àîìòá à÷ìåç ïåì úéì éàãå ïåòîù

éå áéúëã áéúëå õøàä ïî åçî)àë ñ äéòùé (
 åäééìòå ïéãá ïåîå÷é ìáà õøà åùøéé íìåòì

 áéúë)á áé ìàéðã ( øôò úîãà éðùéî íéáøå
 úåôøçì äìàå íìåò ééçì äìà åöé÷éå ïåàøãì

 íìåò] äåî÷åàã äîë àìë ìáà àäá àúâåìôå
àééøáç[:  

 פני על אשר היקום כל את וימח"
 לולכל )"כל את(" ,אמר אבא רבי ".האדמה

 על הממונים ששולטים שליטים אותם כל
 ".האדמה פני על אשר היקום" וזהו ,הארץ

 בבני דין הוא ברוך הקדוש עושה שכאשר
 אותם את מעבירבתחילה  ,העולם

 äîãàä éðô ìò øùà íå÷éä ìë úà çîéå
)âë æ úéùàøá ( øîà àáà éáø)ìë úà (

 ìò ïðîî ïéèìùã ïéèéìù ïåðéà ìë àììëàì
àòøà ãëã äîãàä éðô ìò øùà íå÷éä àåä àãå 

á÷ ãéáò" ïåðéàì øáòà àîìò éðáá àðéã ä

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(רות י כשאר נשמות טהו"ולא נכנס בהיכל הש א
אותו עצם כעיסה שיש בו שאור שעולה למעלה למעלה אף כן עצם הזה יתרבה להיות נבנה הגוף  ב

. א”וכן הוא לקמן במדרש הנעלם דף קלו ע. ח דהוא לוז של שדרה"י' מבואר בויקרא רבה פ). א"ד(ממנו 
 ).א"נ(ן "מאי
  ).א"נ(ן "מאי. ה נותן נשמה לעם עליה"זש ג
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 את כך ואחר ,עליהם הממונים השליטים
 שכתוב ,כנפיהם תחת שיושבים אותם

 ואחר ,"במרום המרום צבא על 'ה דויפק"
 ואיך". האדמה על אדמהה מלכי על" כך

 באש אותם מעביר אלא ,מלפניו םרימעב
 אש אלהיך 'ה כי" שכתוב זהו ,שדולקת

 שאוכלת )הוא( אש ,"קנא אל הוא כלהוא
 ,באש )עובר( מעליהם שעומד אותו .אש

לכן ו .במים תחתיהם שיושבים ואותם
 ,"האדמה פני על אשר היקום כל את וימח"

 ועד רמש עד בהמה ועד מאדם" כך ואחר
 אלו כל ,"הארץ מן וימחו השמים עוף

 שלא ,למעט "אך" ,"נח אך וישאר" .שלמטה
 . בתיבהשעמו ומי נח רק בעולם נשארו

  .גר שהכישו אריהי שהיה ח,י יוסי אמררב

 ïåðéàì øúáìå àúéîã÷á åäééìò ïðîîã ïéèéìù
 áéúëã åäééôãâ úåçú éáúéã)àë ãë äéòùé (

åäé ãå÷ôé" ìòå øúáìå íåøîá íåøîä àáö ìò ä
 äîãàä éëìî>äîãàä ìò <)äîãàá( êéäå 

ðá ïåì øáòà àìà äéî÷ ïøáòúî÷éìãã àøåà 
ää" ã)ãë ã íéøáã (åäé éë" äìëåà ùà êéäìà ä

 àùà àð÷ ìà àåä)àåä ( àåää àùà ìéëàã
)ãà(åäééìòã íå÷éá éáúéã ïåðéàå àùàá 

 íå÷éä ìë úà çîéå êë éðéâáå àéîá åäééúåçú
 äîäá ãò íãàî øúáìå äîãàä éðô ìò øùà
 ìë õøàä ïî åçîéå íéîùä óåò ãòå ùîø ãò

øàùéå àúúìã ïéìà àìã éèåòîì êà çð êà 
 éáø àúåáéúá äéîòãå çð øá àîìòá åøàúùà
 àäå àéøà äéì ùéëàã äåä øéâç øîåà éñåé

äåî÷åà:  
 ואת נח את אלהים רוויזכ. "פרשוה והרי

 אתו אשר הבהמה כל ואת החיה כל
 רעה האר ערום" ,פתח חייא רבי ".בתיבה
 שנכנס נח על נאמר זה פסוק ".ונסתר

 התיבה לתוך ונכנס ,בה והסתתרלתיבה 
 שעד נאמר והרי .אותו דחקו שהמים בזמן
 המות מלאך את ראה , לתיבהנכנס שלא

 שראה כיון .אותם ומקיף ביניהם שהולך
 זהו .בתוכה והסתתר לתיבה נכנס אותו

 ראה" ,"ונסתר רעה ראה ערום" שכתוב
 ,מלפניו "ונסתר" ,המות מלאך זהו "רעה
 יוסי רבי". המבול מי מפני" שכתוב זהו

 כתוב לא( "ונסתר רעה ראה ערום" ,אמר
 שהמות בזמן ,שנאמר מה על חזר ,)ויסתר
 דויעמ ולא יסתתר חכם אדם ,בעולם שרוי
 משום ,המשחית לפני יתראה ולא בחוץ
 את ישחית הוא ,הרשות לו שנתנה שכיון

 לפניו ועוברים לפניו שנמצאים אותם כל
 עברו ופתאים" הפסוק וסוף .גלויב

éäìà øåëæéå"çð úà íâ ìë úàå äéçä ìë úàå 
øùà äîäáä äáéúá åúà )à ç úéùàøá ( éáø

 çúô àééç) áë éìùîâ ( øúñðå äòø äàø íåøò
 àúåáéúì ìàòã çð ìò øîúà àø÷ éàä
 àééîã àðîæá àúåáéú åâì ìàòå äá øúúñàå

 àì ãòã øîúà àäå äéì å÷çãìåòééã àúåáéúì 
 øçñàå åäééðéá ìéæàã úåîä êàìîì äéì àîç
äåâá øúúñàå äáéúì ìàò äéì àîçã ïåéë ïåì 

ää" àã äòø äàø øúñðå äòø äàø íåøò ã
ää äéî÷î øúñðå úåîä êàìî" ã)æ æ úéùàøá (

ø ìåáîä éî éðôî äòø äàø íåøò øîà éñåé éá
 øúñðåøãäà áéúë àì øúñéåä øîúàã äî ìò 

 øúñé íéëç ùð øá àîìòá àéøù àúåîã àðîæá
 ïåéëã ïéâá àìáçî éî÷ éæçúé àìå øáì íå÷é àìå

çé åùø äéì áéäééúàã ïåçëúùéã ïåðéà ìë ìá
 àø÷ã àôåñå àééìâúàá äéî÷ ïåøáòéå äéî÷

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(בנהר דינור ' פי א
 . נוסף ביהל אור–מעבר  ב
ד מפני מי המבול השטן נקרא מבול דאיהו הוה אז בגו ימא וזהו מפני "הה. 'ויזכור אלקים את נח וגו ג

 ). נ"ש(לעיל ' כנז' מי המבו
 .ע מקורו" דפוס וילנא וצ–  עאלד
פסוקים הם וחד ' ראה רעה ב' פ ערו"ג וה"ה' ויסתר כתיב אהדר על מה דאתמר בזמנא דמותא וכו ה

. 'וקריין ונסתר ופתאים וכו' ראה רעה ויסתר כתיערום ראה רעה נסתר פתאים עברו ונענשו וחד ערום 
שריא בעלמא בר נש ' שחוזר כלפי מה שיש לנו בהקדמה דבזמנא דמות' פי' אהדר וכו. ש ויסתר כתיב"וז

חכים יסתר ולא יקום לבר וכאלו אמר קרא ויסתר והיא אזהרה לערום הזה שראה רעה שהוא מלאך המות 
פקודא דא שנצטוו ' א עברו עברו פקודא דא ואתענשו פי"סמוך דש ב"כשבא לעיר יסתר ממנו ויתחבא וז

ונענשו כיון דאסתתר ' שיהיו נסתרים דלא יתחזון קמי מחבלא והם לא עשו כך אלא עברו אאזהרה וכו
 ).נ"ש(ג ליה "מלת ונענשו ל
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 ,לפניו והתראו לפניו עברו ,"ונענשו
 מצוה על עברו ,"עברו" ,אחר דבר. ונענשו

 ,אחר דבר .ונענשו )רבונם שלא " נזו(
 ופתאים" .נח זה ,"ונסתר רעה ראה ערום"

 כיון ).ונענשו( דורו בני אלו ,"ונענשו עברו
  ,זמן אותו כל שם והשתהה שהסתתר

 ïééæçúàå äéî÷ ïéøáò åùðòðå åøáò íéàúôå
àãå÷ô åøáò åøáò øçà øáã åùðòðå äéî÷à  àã

 åùðòðå]ð"ïåäéøàîã àãå÷ô à [ íåøò øçà øáã
 åùðòðå åøáò íéàúôå çð àã øúñðå äòø äàø

 äéøã éðá ïéìà)åùðòðå (ùàå øúúñàã ïåéë éäú
àðîæ àåää ìë ïîú  

  èñ/á  
  :éäìà øåëæéå øúáì"çð úà í  ". נח את אלהים רוויזכ" כך אחר
 את יםויזכור אלה(" ,שמעון רבי אמר

 לא ,נעשה שהדין בשעה , בא וראה,")נח
 הדין )בו( שנעשה כיון ,זכירה בו כתוב

 .זכירה בו כתוב אז ,העולם רשעי ונאבדו
 נמצאת לא ,בעולם שרוי הדין כאשר שהרי

 כיון .העולם על שרוי והמשחית ,התחברות
 ,למקומו הכל שב , הרוגזושכך הדין שעבר

 ,"נח את יםויזכור אלה" כאן כתוב ולכן
. צדיק איש נחכתוב בש ,זכור שורה שבו

 גליו בשוא הים בגאות מושל אתה" כתוב
 בגליו קופץ שהים בשעה ,"תשבחם אתה

 ברוך הקדוש ,ויורדים עולים והתהומות
 את ומושך הימין מצד אחד חוט שולח ואה

 יונה. אותו שיודע מי ואין ,זעפו ושוכך גליו
 ,אותו ובלע הדג אותו לו והזדמן לים ירד
 .מיד פרחה ולא ממנו נשמתו יצאה לא איך

 שולט הוא ברוך שהקדוש משום אלא
 הים גאות ואותה ,הים של גאות באותה

 את שמעלה השמאל של אחד חוט היא
 לא ואם .מתעלה הוא ובו ,למעלה הים

 לא ,הימין מצד אליו שמגיע החוט אותו
 שאותו )שכיון( שכאשר .לעולמים יעלה
 אז ,בו אוחז והים לים יורד החוט

 עד ,טרף ףולטר ושואגים הגלים מתעוררים
 )אותם( אותו משיב הוא ברוך שהקדוש

 בשוא" שכתוב זהו. למקומם ושבים לאחור
 גלי ותםא את תשבחם ,"תשבחם אתה גליו
 רולחז אותם תשבר ,"תשבחם" .הים

 שבח ,ממש "תשבחם" ,אחר דבר .למקומם

à" ïåòîù ø)éäìà øåëæéå"çð úà í)  úéùàøá
à ç( ( áéúë àì ãéáòúà àðéãã àúòùá éæç àú

äøéëæ äéáá ãéáòúàã ïåéë )äéá ( àðéã
 äøéëæ äéá áéúë ïéãë àîìò éáééç åãéáàúàå
 àì àúåøáçúà àîìòá àéøù àðéã ãë àäã
 øáòúàã ïåéë àîìò ìò àéøù àìáçîå çëúùà
 ïéâáå äéøúàì àìë áú àæâåø êéëúùàå àðéã

éäìà øåëæéå àëä áéúë êë"ã çð úà í äéá
 áéúë äéá áéúë ÷éãö ùéà çðã øåëæ àéøù

)é èô íéìäú ( åéìâ àåùá íéä úåàâá ìùåî äúà
àúòùá íçáùú äúàâ àîéãã éåìâìâá õéô÷ 

á÷ éúçðå é÷ìñ éîåäúå"ääàèåç ãç øãù å 
>àðéîéã àøèñî<äéôòæ êéëùå éåìâìâ êéùîå æ 

 äéì ïîãæàå àîéì úçð äðåé äéì òãéã ïàî úéìå
ì òìáå àðåð àåää äéúîùð ú÷ôð àì êéä äé

á÷ã ïéâá àìà ãéî àçøô àìå äéðî" èéìù ä
 àåä àîéã àúåàâ àåääå àîéã àúåàâ àåääá

ãçç àèåç >àìàîùã< àìéòì àîéì äéì ÷éìñã 
 äéì éèîã àèåç àåää åàì éàå ÷ìúñà äéáå

 ïéîìòì à÷ìñ àì àðéîéã àøèñî>ãëã<) ïåéëã (
 äá ãéçàúà àîéå àîéì úéçð àèåç àåääã

éãë ï]àïéøòú) [ïéáøòúà( éåìâìâ ]ïâàùå [
)ïâàùå(á÷ã ãò àôøè óøèîì " áéúà ä]äéì[ 
)ïåì (ää åäééøúàì ïéáúå àøåçàì" ã)íù ( àåùá

 àîé éìâ ïåðéàì íçáùú íçáùú äúà åéìâ

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(מ "א. מסתירים עצמם ונענשו' זו המצוה עצמה שאינ' פי א
  ).א"נ(ח "אינו מתחבר עם אלקים מזזכירה יסוד ובמשך הדין ' פי ב
 ).א"ד(שהיה קופץ בגליו ). א"נ(מלכות  ג
' עי). א"נ(קליפות דסלקי לגבה לשאוב הדין ונחתי לפעול הדין בתחתונים . ותהומי. 'תוקף דיני מ' פי ד

 .יהל אור
 ).א"נ(ת "ת ה
 ).א"נ(יסוד חוט מחסד ' פי ו
 ).א"נ(ד "וד אחד ועבס' החוט הזה משמש בחשאי שלא ידעו הקלי' פי ז
 ).א"נ) (ח"ז(פ "יסוד המעלה אותה להתייחד פב ח
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 לראות שעולים משום להם הוא
 שנכסף מי כל ,מכאן .בהשתוקקות

 ולא( יכול שלא גב על אף ,ולדעת להסתכל
 וכולם ,שלו הוא השבח )רשות לו נותנים

  .אותו משבחים

 øçà øáã åäééøúàì àáúàì ïåì øáúú íçáùú
 ïé÷ìñã ïéâá ïåì àåä àçáù ùîî íçáùú

ëã ïàî ìë ïàëî éîçîì àúáåàéúá óéñ
àìòà òãðîìå àìëúñ" ìéëé àìã â àçáù

]ààúåùø äéì éáäé[ ïçáùî àìëå äéìéã åäéà 
äéì:  

 היה , בתיבההיה כשנח ,יהודה רבי אמר
 אותו רויזכ לא הוא ברוך שהקדוש פוחד

 רשעי ונעברו הדין שנעשה וכיון .לעולמים
 את יםויזכור אלה" ,כתוב מה אז ,העולם

 בשעה , בא וראה,אמר אלעזר רבי". נח
 שיזכר לאדם צריך לא ,בעולם שרוי שהדין

 הוא ברוך הקדוש לפני( למעלה שמו
 )כל( נזכרים ,שמו רונזכ אם שהרי ).בעולם
 ,לנו מנין .בו תבונןלה ויבואו ,חטאיו

 של טוב יום היה היום שאותו ,משונמית
 את דן הוא ברוך והקדוש ,השנה ראש

 לדבר היש" ,אלישע לה אמר ואז ,העולם
 שאז ,הוא ברוך הקדוש זה ,"המלך אל לך

 .המשפט מלך ,הקדוש מלך ,מלך נקרא
 איני ,"יושבת אנכי עמי בתוך ותאמר"

 בתוך אלא ,בי בוננווי אותי שיזכרו רוצה
 לא )לווכ( העם בין ראשו שמכניס מי .עמי

 אמרה לכן ,לרע אותו לדון עליו תבוננוי
 היה גזושהר בשעה ,בא וראה. עמי בתוך
 הדין שעבר כיון .נזכר לא נח בעולם שרוי

 עכשיו ,"נח את יםויזכור אלה" ,כתוב מה
 את יםויזכור אלה" ,אחר דבר .שמו נזכר

  ".בריתי את רוואזכ" שנאמר כמו ,"נח

 äåä ìéçã äáéúá äåä ãë çð äãåäé éáø øîà
á÷ äéì øëãé àìã" ãéáòúàã ïåéëå ïéîìòì ä

 áéúë äî ïéãë àîìò éáééç åøáòúàå àðéã
)úéùàøáà ç (éäìà øåëæéå " éáø çð úà í

 àéøù àðéãã àúòùá éæç àú øîà øæòìà
 äéîù øëãéã ùéðéàì äéì éòáéì àì àîìòá

]á÷ã éî÷"àîìòá äð "àìéòì à[ øëãà éà àäã 
 éåáåç ïåøëãé äéîù)åäìë ( äéá àçâùàì ïåúééå

áåè íåé àîåé àåääã úéîðåùî ïìðîá  ùàøã
á÷å äåä äðùä"øîà ïéãëå àîìò ïéàã ä äì 

 òùéìà)á íéëìî'âé ã  ( êìîä ìà êì øáãì ùéä
á÷ àã" êìî ùåã÷ä êìî êìî éø÷à ïéãëã ä

 úáùåé éëðà éîò êåúá øîàúå èôùîä)íù( àì 
 éîò êåúá àìà éá ïåçâùéå éì ïåøëãéã àðéòá

 àîò ïéá äéùéø ìééòã ïàî)àìë ( ïåçâùé àì
 êåúá äøîà êë éðéâá ùéáì äéì ïãéîì äéìò

çð éæç àú éîò àîìòá àéøù àæâåøã àúòùá 
 øåëæéå áéúë äî øáòúà àðéãã ïåéë øëãà àì

éäìà" øçà øáã äéîù øëãà àúùä çð úà í
éäìà øåëæéå" øåëæàå øîà úàã äîë çð úà í

 éúéøá úà)ä å úåîù:(  
 .ללוד מקפוטקיא הולך היה חזקיה רבי

 עליך תמהני ,לו אמר .ייסא רבי בו פגע
 אדם יצא שלא שנינו שהרי ,לבד שאתה
 ,עמי הלך אחד תינוק ,לו אמר .לדרך יחידי
 ,תמה אני זה ועל ,לו אמר .אחרי בא והוא
 דברי עמו תדבר שלא מי עמך הולך איך

 בדרך שהולך מי כל ,שנינו שהרי ,תורה
 אמר .בנפשו מסתכן תורה דברי עמו ואין

 אותו הגיעבינתיים . בודאי זה כך ,לו
 מקום איזהמ ,בני ,ייסא רבי לו אמר .תינוק
 שהאיש ושמעתי ,לוד מעיר ,לו אמר .אתה
 עצמי וזמנתי ,לשם הולך החכם הזה

 òâô ãåìì àé÷èåô÷î ìéæà äåä äé÷æç éáø
à àñéé éáø äéá" êãåçìá úàã êìò àðäååú ì

 àçøåàá éàãéçé ùð øá ÷åôé àìã ïðéðú àäã
à" éàøúáà éúà åäéàå éàãäá ìéæà ãç àéáø ì
à" àìã ïàî êãäá ìéæà êéà àðäååú àã ìòå ì

 ïàî ìë ïðéðú àäã àúééøåàã éìî äéá éòúùú
îò åàìå àçøàá ìéæàã ïëúñà àúééøåàã éìî äé

à äéùôðá" àåää àèî éëäãà éàãå àåä éëä ì
 àéáøà" øúà ïàî éøá àñéé éáø ìà úðà" ì

 ìéæà íéëç ùð øá éàäã àðòîùå ãåìã àúø÷î
 äéãäá êäéîìå äéðçìåôì éàîøâ àðéîæå ïîú

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו" נוסף בדפוס וילנא וצ-   ולאא
א ושאר ”מ השייך כאן תמצא בפנחס רכו ע"ר). א"ד(א ”ב ופנחס רלא ע”א ויצא קס ע”בשלח עד ע ב

  ).א"נ(ב "הרש. ז"ז ובסוף זה הספר סימן מ"מ רמוז בדף י"מאמר ר
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 אתה ,בני לו אמר .עמו וללכת לעבודתו
 שהרי יודע אני ,לו אמר .תורה דברי יודע
 והרכנתי ,קרבנות בפרשת אותי מדיל אבי
 זקן שהוא ,אחי עם אומר שהיה למה אזני
  .לי רואמ ,בני ייסא רבי לו אמר .ממני

à" éìî úòãé éøá ìáàúééøåààà " àäã àðòãé ì
 àáà]äåä[ðéëøàå úåðáø÷ úùøôá éì óéìåà  à

éàðãåàá åäéàã éçà íò øîà äåäã éàîì 
éàðî àùéù÷âà "éì àîéà éøá àñéé éáø ì:  

 ויקח 'לה מזבח נח ויבן" ,ואמר פתח
 הטהור העוף ומכל רהוהטה הבהמה מכל

çáæî çð ïáéå øîàå çúôãåäéì "ëî ç÷éå ä ì
 úåìåò ìòéå øåäèä óåòä ìëîå äøåäèä äîäáä

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו" דפוס וילנא וצ-דאורייתא  א
 ).א"ד(והטתי אזני  ב
 ). א"ד(זקן ממני  ג
כיון דאתא נח ' עד בגין דחייבי עלמא גרמו דלא קיימא האי מזבח בדוכתי'  ויבן נח מזבח כופתח ואמר ד

ח נצוצין "ש העלאת כל הבירורים דרפ"דאקרי מזבח ע' האי מזבח הוא מדת מל' פי. כ"ע' כתיב ביה ויבן כו
ו מה שמבאר דוקא כי היא נקראת פתח האהל וזה שער השמים כידוע וביאור הדבר היינ' י המל"שעולין ע

הפירוד והריחוק ' הם מתהווים מאין ליש והם בתכלי' ע ממדת מל"דידוע דבי' בסמוך עולת חדא כתיב פי
שיורדת ומתרחקת למטה מטה בשביל ' ה מפני הצמצומים והירידות של מדת מל"ס ב"מאור המאציל א

החיות של הבהמה עד היינו העלאת והתנשאות ' התהוות הנבראים כידוע וכאשר יקריבו קרבן הבהמה לה
זו מן תכלית השפלות לתכלית העלוי הוא דהיינו במה שתהיה ' והרי עלי' שתעלה להיות לריח ניחח לה

פתח ' א להיות עילוי כזה לנברא אם לא שיבא במזבח עלאה תחלה שנק"וא' ריח כו' בבחי' אצי' בבחי
ד חוצה לאנשים העומדים פנימה ד דוגמת הפתח שבו יכנסו אל האהל והרי הוא ממוצע בין העומ"האהל ע

אהל וחדר הפנימה וכדומה אם לא שיבא אל ' הנק' א לשום נברא להכנס ולהכלל באור האצי"כ א"כמ
' הפתח של האהל תחלה הממוצע והוא המזבח המחבר ומקשר את הנברא שיוכל להתעלות ולהכלל באצי

ממש וזהו דחייבי ' אצי' בבחי' והוא אש המזבח שמכלה ושורף הבהמה מגשמיותה עד שריחה יעלה לה
' ח ניצוצין שנפלו כו"כל הבירורים דרפ' כח להעלות לפני ה' נפלה מדה זו ולא היה בחי' י העוונו"עלמא ע

העלאה כללית ' שנק' ש כללות מדת המל"בשלימותא והיינו עולת חדא ע' ובנח כתיב ויבן שבנה בנין המל
' זכר תמי' דכתי' נוק' דכר ולא סלק' כו' עולה הוא אש' יכת: ל"ל וד"שתעלה ותקשר למעלה את כל נפרד כנ

' מיניה דבה אתקרי' לא בעיא לאתפרש' אתקריב נוק' דכר לאתרי' אתקרי' ג דעול"אשה אלא אע' אמאי כתי
ש האש "אשה ע' הקרבן אשה לשון נקבה דידוע דהנקבה נק' נק' דלמ' א' בא לתרץ קושי' ש שפי"ע' כו

ש "דקרבן בסגול ע' אלא שאשה בקמץ ואש' א כו"אש ה' בורות דדכורא איש ונוקהוא מהג' דעיקר בנין המל
' ל והלא עולת הקרבן עצמו זכר הוא דווקא לפי ששרשו באצי"עצמה כנ' אש של הקרבן שהוא אש המל

ש וירח ואמר לא אוסיף וכדומה ואיך יקרא בשם אשה "דדכורא שהוא ממשיך שפע החסדים דזכר כמ
ש כי "לעלות למעלה שפע החסדים דזכר דוקא וכמ' ג דלאתריה אתקריב פי"מתרץ אעו' כו' דגבורות המל
' ל שאינה אלא מן הגבורות כי כל עליי"ז דרך הפתח צריך הוא לעבור והוא המזבח כנ"עכ' זכר חסדו וכו

דוקא ' כ יקרא אשה ואגב מתרץ למה הקדי"א בלתי הגבורות ורשפי אש ההסתלקות דוקא כידוע וע"א
ה "היינו לפי שנח באתר דדכורא עביד ליה קב' כו' לשום אישים דנוק' ג דאש"א זכר אעעולה שהו

צדיק תמים ' יסוד אבא דוקא שנק' נח שהוא איש צדיק תמים היינו בחי' לאתחברא ולאעלאה בתיבה ופי
פנימיות בינה ' ונכנס לתיבה ביסוד אימא להתעלם בתוכה כי התיבה עצמה הוא בחי' ם דבינה כו"ם י"ת

עלמא דאתכסיא עד שגם כל ההרים והמדות הגבוהים ' והמים הגבוהים הן מבחי' שמקפת מכל צד וכו
ודוגמת מדריגתה הקריב קרבן עולה זכר ' חסדים דאימא המכוסים וכו' נתעלמו בהם ונכסו לפי שהם בחי

אשה ' המל' ז הוא מפרש עיקר הטעם שנק"ל ואחר כ"וד' גלוי יסוד אבא כו' דווקא כדי לעורר למעלה בחי
עד דאחיד בה שמאלא לסלקא לה לעילא וזה עולה הוא אישה ' לפי שנתחבר שמאלא בנוקבא כו' אש ה

שמאל המשפיע נמשך מלמעלה למטה אל המקבל כדי לעורר בו חשק ותשוקה ' פי' קשירו דדכר ונוקבא כו
וא המעורר את וידוע הטעם דשמאל דוקא ה' ש שמאלו תחת לראשי כו"להתעלות ולהתדבק במשפיע וכמ

' הישינ' כ יש בכחו לעורר את האהב"גבורות רשפי אש ע' המקבל ולא הימין לפי שהשמאל הוא מבחי
מ תינוק שאינו רואה את אביו ואמו כלל יוכל לשכח עליהם ולא "וביאור הדבר יובן עד' להקיצה משנתה כו

אה אותם אך כשנתגלו אביו ואמו כלל כל זמן שאינו רו' פ שיזכרו לו שמם לא יחשוק אליה"יזכרם כלל ואע
הרי לא באה בלב התינוק ' ורואה אותם יתעורר מיד בלבבו האהבה ויצעק אבא אבא אימא אימא כו

' א מסיבת הגלוי כשנגלה אהבת האב והאם אליו הקיצו ועוררו את האהבה שהיתה בבחי"ההתעוררות כ
ואז ' ע ליתן טרף לביתה כו"סתתר בבייורדת לה' מ למעלה יובן שהמל"כ עד"כמ' שינה והעלם עד הנה כו

צריך שיומשך ' וכדי לעורר תשוקתה לבעלה כו' האצי' שינה כי נתרחקה מבחי' האהבה שלה נעלמה בבחי
קרירות וזהו ' גלוי האהבה דוקא לא אהבה נעלמת בבחי' דדכורא בבחי' גבורות העליונות דאצי' מבחי

כ כשתהיה "שפי אש שמעוררת לב זולתה אליו משאמ אהבה בר"עד' קטירו דרחימו דאחיד בה שמאלא כו
' ולהיות כן כדי לעורר את הישן ונרדם צריך תגבורת רשפי אש האהב' דמים כו' חסדי' אהבתו אליו בבחי
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' פי' ולכך נקראת אשה אש ה' כדי שתתעורר בעליות לסלקא לעילא כו' כ שמאלא דוקא אחיד בנוק"דוקא ע
כ "הוא מן הגבורות ע' ולהיות כי גם כל עיקר בנין המל' ו כוש שמאל"נמשך מן המשפיע כמ' אש לה

ל ודוגמת ענין זה "וד' מיני גבורות כו' בב' כ כתיב עולה הוא קשירו דדכר ונוק"ובג' נתחברו בה תרין אישי
' עד שגם המתים יקומו ויהיה עליי' י הטל העליון כו"ע' ל דכתיב הקיצו ורננו שוכני עפר כו"יהיה לע

י שגדול כחו לעורר את הנרדם וישן "גבורות דע' ל והוא לפי שיהיה גלוי הטל העליון מבחילתכלית השפ
וזהו כלל גדול בכל ' כ לאל חי מפני עוצם תגבורת הגלוי אלקו"בתכלית כמו שוכני עפר שיקיצו וירננו ג

מאד מאד ז יהיה עילוי גדול גם לאשר נתרחק וירד "מקום שכאשר יהיה הארה וגלוי ממקום גבוה מאד עי
ד דוגמא התבוננות מהשגה נפלאת באלקות וכדומה יעורר האהבה בהתפעלות חדשה כאילו היה "ע' וכו

עליונות דדכורא למטה ' שממשיך תמיד שפע אש הגבורו' נרדם והקיץ וזהו ומקיים אמונתו לישני עפר פי
את ריח ' וירח ה: ל"ל וד"כ כנ"עד שיקיצו משינה וירננו ג' בנבראים שנפלו בעמקי התהום וישנים לעפר כו

ע והעיקר ממים "העשן הגשמי ידוע סבת עלייתה מן העץ הוא לפי שהעץ מורכב מארמ' פי. 'הניחוח כו
י האש שנאחז בעץ יוצא ממנו הלחלוחית דמים ונשרף העץ ונכלה וגם יסוד העפר נכלה "ורוח ועפר וע

וגם יסוד הרוח נשרף והנה '  האש כוונשרף מעט שהרי האפר הוא אשר נשאר מן העפר היסודי שלא שרפו
אלה מים ורוח ועפר אך מן המים יש בו יותר שהרי כל שהעץ יבש יותר לא ' העשן היוצא הוא כלול מג

א כאשר יאחז האש בעץ אז יכלל בו "כ כידוע ולית תננא בלא אשא שלא יצא העשן כ"יהיה ממנו עשן כ
ח "הרפ' ע הם מבחי"ה יובן למעלה בהיות ידוע דבימ ז"ועד' אלה מים ועפר ורוח ויכלה אותם כו' את ג

ח "ש בע"ע כמ"ע הוא ארמ"מים ועפר ורוח כידוע דכללות אבי' בחי' והם בדרך כלל מג' ניצוצין שנפלו כו
ל אז הוא כמשל שריפת וכליון "ל כנ"י המ"העלאת ובירור הטוב מן הרע ע' וכאשר הבירורים עולים בבחי
' ז ענין עליית והתכללו"ועד' כו' והי עלייתן במקור היסודות הרוחניישז' המים והרוח ועפר שבעץ כו

הר סיני והוא עשן ' הנק' ע שנתהוו ממדת מל"ע מים רוח ועפר שנאחזים בהר סיני דהיינו בי"הבירורים דבי
ל "י המזבח כנ"כאשר המה עולים למעלה ע). עשן עולם שנה נפש' הנק(ע "כולו מהעלאות ובירורי דבי

שנתעורר ממילא התשוקה של המקבל כאשר הגלות נגלית ' ל בענין שמאלו תחת לראשי כו"וכמשל הנ
י גלוי אשא של המשפיע "בתשוקתם הוא ע' כ תננא הוא עליית המל"כמ' רשפי אש המשפיע כו' אהב

באש של ' א דאצי"דז' ל והיינו מפני שירד עליו הוי"מגבורות עליונות דדכורא וזהו כשהן מחוברין כחדא כנ
מ נר קטן "והבנת ענין יובן עד. ל"וד' וכענין הסנה שראה משה כו' ל לכך הר סיני עשן כו"עלה דדכורא כנמ

הגדולה שתכלל ותבטל האור הקטן בשלהבת המדורה ויומשך הנר אליה ויוכלל במדורה ' מפני האבוק
לפי מעלה והטעם הוא לפי שטבע האש למשוך אחר מקורו ולא להתמשך למטה כמו שלהבת שעולה היא כ

להכלל באש היסודי הרוחני אך הפתילה מושכתו כלפי מטה ואין כח בפתילה או בעץ להמשיכו למטה אלא 
כשיש דבר ממשות ויש שיתאחז בו האש ויהפכנו להכלל בדקות האש וזהו שאמר בסמוך אשא נפיק מלגו 

עד ' אחר עליי' עלה בעליייוצא הוא ממקור הגבורות דהיינו ענין העליוי וההסתלקות כלפי מ' ואיהו דק פי
אך סיבת ירידתו להתאחז למטה הוא דוקא במלה אחרא לבד דלאו איהו דק הכי דהיינו במלה ' אין קץ כו

ד כתיב ישימו קטורה באפיך "ל וסימנך חוטמא דנפיק תננא מגו אשא וע"וד' דרגיש וכדין תננא סלקא כו
שהן אשא ותננא כו אנו רואים בגבורות החוטם ' וקונ' ל באש דדכור"וסימנך להבין דוגמת ענין הנ' פי. 'כו

מ באדם התחתון אנו "עד' ש עלה עשן באפו כו"דוגמתם ממש לפי שבחוטמא הוא מקור כל הגבורות כמ
רואים כאשר יקצוף ויכעוס על דבר שכנגד רצונו ידחוק אותו הדבר במוחו ולא יסבלנו כלל ויבער כאש 

כ עלה עשן "וטם הרי הגבורות דמות ורצון קדם לכנס בחוטם ואחחמתו ויצא כמו עשן רוחני מן נחירי הח
תננא מקור הגבורות ' ל וזהו דנפיק בי"ז כדוגמת העשן היוצא מן העץ אחרי התאחז בו האש כנ"באפו וה

' הוא מגבורות העליונו' ויובן הנמשל מזה למעלה באדם העליון שעיקר כו: ל"וד' אשא כו' מגו' דשמאלא כו
א כידוע ונמצא יש מקור "בחוטמא דכתיב עלה עשן באפו באפו דז' שמתפשטי' דיליב שבמוחא "שבחו

ל והנה לבטל הדינים "וד' ל וזהו וסימנך חוטמא כו"הנ' א עצמו למציאות אשא דדכורא ונוק"אמיתי דז
ש ישימו קטורה "י הריח דוקא כמ"ל אין מיתוק הדין אלא בשרשו דוקא והיינו ע"והגבורות דחוטמא הנ

ושב ' עולה מהם הריח הטוב והריחו ה' הבשמים דקטורת מעלים עשן באש המזבח והי' כמו שהי' ובאפך כ
וכדי להבין דבר זה יש להקדים עיקר ענין הריח מהו בהיות ידוע דיש כמה מיני עונג שמתענגים ' מאפו כו

יור הנאה כמו שיתענג האדם מן תפארת הצ' בו בני אדם וכולם נמשכים מן מקור התענוגים שבמוח כו
בבגד וכדומה או שיתענג מן הקול הערב שהוא שומע או שיתענג מן הריח הערב שבתפוח המחומץ שיש בו 
קיוהא דווקא בהיותו חזק בוקע ועולה הריח ממנו לנחירי החוטם ועושה התחזקות גדול במוח ויערב מאד 

ד "ש מן אותו הריח כמו עהגבורות וההתחזקות דווקא דהיינו שיתוסף חיזוק וכח גדול בנפ' לנפש בבחי
והוא מפני שהריח שרשו ' דוגמא משאיבת הטאבאק בחוטם יתחזק המוח וירגיש גם בנפש עצמה חיזוק כו

הגבורות כטבע האש להסתלק למעלה למעלה ולהיותו חזק יעלה מלמטה למעלה מעלה יחזק ויתן ' מבחי
והנה מה שתקבל הנפש . ל"וד' כותוספת כח בנפש וזהו שאמר על הריח שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף 

עונג נפלא מן הריח הוא מפני תענוג המקורי שבנפש שתתענג ממנו והוא דרך ירידה והמשכה כמו שתרד 
הנפש להתענג מציור הנאה או מקול ערב אך שינוי הכלי יש כאן שלעונג הנמשך בציור העינים הם הכלים 

ובקול ערב ' כ כו"ות העינים היטב לא יתענג כשבהם יתלבש העונג להיות כי אנו רואים שבלתי הסתכל
ולעונג הריח החוטם הוא הכלי שבו יתלבש העונג בין בירידתו בין בעלייתו אחרי ' האזנים הם הכלים כו

וכן ' נחירין ימין ושמאל כדי למאוס בריח הרע ויצטער ממנו כו' ג שהם ב"והחוטם כלול מחו(' שהריח כו
' מין ושמאל ודרך כלל ראיה שמיעה ריחא דבור הן כללות הכלים שמקבליג י"העינים והאזנים כלולים מחו
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ריח שנערב ' ועל דרך זה יובן למעלה בריח הקטרת שירח ה) ל"וד' שבעצמות הנפש כו' ממקור התענוגי
ר שהוא כמשל דבר קיוהא ומחומץ אך העריבות ימצא דוקא "ד טו"שמתבררים עה' מהם היינו הבירורי

ויעלה למעלה ' א כו"חומא דז'  כידוע וזהו ישימו קטורה באפך שעולה הריח בבחיממנו ואל מדבר מתוק
עד דאת ' א ויעשה שם חיזוק גדול ועריבות נפלא כו"במקור התענוגים שבמוחין דז' למעלה לגו לגו פי

שנמתקו כל הגבורות הראשונות שהיו באפו ' פי' ואתעביד רעותא חדא כו' כו' אחיד כולא ותב לאתרי
כי אין ' ל ונח רוגזו כו"גבורות דעונג כנ' י הריח והיינו בבחי"תננא ועלו למקור הגבורות האמיתי עבאשא ו

כ בכחו להמתקי "י ע"י גבורות דע'ל ולפי שהריח שרשו למעלה בבח"מיתקו הדין אלא בשרשו דוקא כנ
ל "חא ודהגבורות דחוטמא ולהבים אל שרשם במקור התענוגים וזהו שאמר דחוטמא אתכניש בההוא רי

מוחין ' לפי שבתחלה יתחזק השכל והמוח והוא בחי' כ רעותא כו"והקדים לומר דאתקריב למחשבה ואח
ל "א וזהו לגו לגו וד"י וא"יחידה והוא ע' מקור העונג שבבחי' כ תתחזק ויהיה עריבות גם לבחי"א ואח"דאו

 היא המתקה אחת לבד ואמר בא לסדר כאן סדרי המתקות הגבורה בפרטות ושכללותם' פי. 'דהא תננא וכו
כ תרוויהו עיילי "ל ואח"ונמתקים באשא דדכורא כנ' ע שמתבררים ונכללי"התננא שהוא גבורות קשות דבי

ל וחוטמא אריח וכניש עד למקור התענוגים "י הריח דקטורת כנ"לגו לגו דהיינו שמתבשמים בחוטמא ע
טוב כשיערב לנפש והוא כמאן דארח מ השבת הנפש מן הריח ה"וכללותם הוא רק נייחא חדא הוא עד

י "הטעם הוא שע' ש שמנייחא דרוחא נעשה נהירו דבוצינין ונהירו דאנפין כו"ל ומ"וד' וכניש כולא כו
המתקת הגבורות דוקא חוזר האור לירד ולהתמשך והוא יתרון האור אשר מתוך החשך דוקא וזהו נהירו 

נג מלמטה דוקא כדוגמת הריח דקרבנות וכדומה י קבלת עו"א שהוא בא ע"הארת פנים דא' דאנפין בחי
מ בפה האדם "פומא למעלה יובן עד' פי. 'ל ישקני מנשיקות פיהו כו"ח נצוצין כידוע וד"להם בבירורי רפ

למטה שאנו רואים הבדל והפרש גדול בין כלי הפה לשאר כלים ואברי האדם כי הנה כל אבר יש בו חיות 
יות הנפש בדם הוא הנפש שביד בבשר וגידים ועצמות והנה ודאי מן הנפש כמו היד שיש בה המזג של ח

שחיות הנפש הרוחניות שביד גדול כחה הרבה מאותה קצת החיות שממוזגת ממנה בדם שביד בבשר 
כלי להעלים ולהסתיר אור החיות עצמו כמו שהיא ' והוא מפני שהגשמיות של היד הוא בחי' וגידים כו

ם בערכו לקבל כל החיות כמו שהוא רק אפס קצהו יקבלו והעיקר יהיה שהרי גופו של היד מצומצם ומגוש
כ בכלי הפה נהפוך הוא שכל "ז כל כלי ואבר מסתיר ומעלים אמיתת האור משא"ועד' בו בהעלם והסתר כו

עיקר החיות והאור מתגלה בפה לכמות שהוא ממש ואין הפה מסתירו כלל שהרי אנו רואים כשימשוך 
יפתח כלי הפה בפתיחת השפתים לכאן ולכאן ויצא ההבל של הלב כמות שהוא האדם הבל מן הלב לפה 

ש האהבה והתשוקה הנפלאה שבקרב ולב איש עמוק עמוק גם מה שאין הפה יכול לדבר ולא השכל "ומכ
כמו שאנו רואים באהבת האב אל בנו יחידו ' יתגלה בפה בנשיקה כד אתחבר פומא לנשקא כו' לחשוב כו

קנו בפה ואז כל תוך נקודת האהבה שבלבבו ברשפי אש יוצאת ומתגלה בנשיקה זו שחביב לו כנפשו יש
שיש לה כלים ואברים הרבה אך ' וספי' ז יובן למעלה כלל גדול בכל ספי"ועד' בלתי הסתר וצמצום כלל כו

העליונות כמו פומא ' פה בספי' וביאור הדבר להבין בחי. ל"וד' הפרש גדול בינם ובין כלי הפה שבה כו
כמו שהיא בעצמותה בלתי תסתר ותתעלם בכלי ' פתיחת השפע וגלויי' אימא ודאבא וכדומה היינו בחיד

מצומצם ונעלם מאד ' שאור חסד דאצי' שלמעלה היינו חסד דרועא ימינא כו' ל במשל היד כו"תחלה כנ
לי חסד א מכ"ל ולא יבא השפע לנבראים כ"מ יד האדם התחתון כנ"יד העליון כמו עד' בכלי החסד הנק

כלי הפה באימא עלאה היינו גלוי החסדים ' כ בחי"משא' פ ידי יסדה ארץ כו"עליון המצומצם מאד כידוע ע
דבינה כמו שהן ממש בבלתי התלבשות כלל במסך הכלי מפני שהשפתים נפתחים לכאן ולכאן ונעשה פתח 

פתים אם בקמיצה קצת וחלל ליציאת החסדים במהותם ממש אך לפי אופן הגלוי כן יהיה אופן פתיחת הש
ל "כלי הפה דווקא שפנימית האהבה כמות שהיא מתגלה בה כנ' ל וזהו ישקני מנשיקות פיהו בבחי"וד' כו

ל והנה מה "והיינו תאובתא עלאה דיפוק רעותא מפומא שלא יצא דוגמת זה בשאר אברים וכלים מטעם הנ
ל "ה שבפה מלבד מעלת הפה עצמו הנבא לרמז עוד יתרון מעלה בנשיק' שאמר כד אתחבר פומא לנשקא כו

וגם ' ל ויתחבר בפומא דוקא כו"והוא אשר בנשיקה יהא גלוי רשפי אש האהבה שמקרב ולב איש עמוק כנ
פ הידוע "ז יובן ע"כ' מה שאמר כד נפיק רעותא מפומא ולא מחוטמא לפי שבפומא נפיק אשא ברעותא כו

א בנשיקה שבפה נפיק "וכל לגלות גם בשכל ורצון כהעצמות והפנימיות באדם בקרבי מעיו שלא י' דיש בחי
תגבורת התשוקה הפנימית שבקרבים יוצא ובא באותו הרצון והאהבה הנגלית בפה ויש ' אשא ברעותא פי

העצמיות ' ואינה מבחי' א אהבה קרה כמים פי"אהבה ורעותא הנגלית בפה בלתי רשפי אש שבתוך מעיו כ
ל בענין הריח שימתיק הגבורות מלמטה למעלה בחוטמא דארח "הנוהנה אמר כאן בהיפוך ממאמר ' כ כו"כ

אלא יפוק אשא דרעותא מפומא מלמעלה למטה ולא מחוטמא מלמטה למעלה לפי שאשא ' וכניש כו
והיינו ' העצמיות והפנימיות יותר משיערב לנפש הריח כו' תאובתא עלאה היא מבחי' דרעותא שבנשיק

א שמחמת הבירורים דריח הקרבנות "דא' הפני' ם מובן שהארל והטע"דמסיים באתדבקותא דנייחא וד
מים ' כ אשא דרעותא מצד עצמיות השעשועים דאב לבנו כו"משא' ע ההעלאה כו"מצומצם הוא לפ' וכדומ

ש "וכמ' ה מלמעלה למטה ואין לה הפסק לעולם כו"ס ב"עצמיות דאא' כי היא בבחי' רבים לא יכבוהו כו
' כו' ל באשא דרעותא דנפיק מפומ"סמיכת ענין היין למאמר הנ. 'ודיך מיין כוכ כי טובים ד"ל ובג"א וד"במ

בשכל וחכמה שיגלה ' הוא לפי שהיין משמח ומוציא את ההסתרה וההעלמה שבקרב ולב איש לידי גלוי אפי
יין שבתוך תוך קרביו יגלה והיינו ' ו בנקודת אהבה הפנימי"ש וק"כל מצפוני סודותיו כי נכנס יין יצא סוד וכ

ל באשא דרעותא "יועביד רעותא דהיינו שמוציאו מן העלמו וגורם סיבת הנשיקה הנ' דמחדי ונהיר אנפין כו
לפי טבעו להוציא ' כי הנה אנו רואים כשישתה האדם יין במדה וקצבה הראוי' ולא מיין דמשכר כו' כו
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 זה ,"מזבח נח ויבן" ".במזבח תולוע ויעל
 .הראשון אדם בו שהקריב המזבח הוא
  נח למה

 çáæîá)ë ç úéùàøá(  åäéà àã çáæî çð ïáéå
çð äàîã÷ íãà äéá áéø÷àã çáæî  

  ò/à  
 אלא עולה לא עולה שהרי ,עולה הקריב

 .חטא במה ונח ,) הרצוןהלב הרהור בשביל
 הוא ברוך הקדוש הרי ,ואמר הרהר נח אלא
 שוםמ אולי ,שיחרב העולם על דין גזר

 לי תשאר ולא זכותי כל פקעה אותי שמציל
וזה ". 'לה מזבח נח ויבן" מיד ,בעולם זכות
 .הראשון אדם הקריב שבו מזבח אותוהיה 
 שרשעי משום אלא ".ויבן" למה אז ,כך אם

 שבא כיון .במקומו עמד שלא גרמו העולם
 כתוב ,"ויעל עולות" ".ויבן" בו כתוב ,נח
 ריח אשה הוא להוע" כתוב .אחד ,תלׂעׂ

 )אם ,זכר העוֶל הָלוע לעולם( ,"'לה חוניח
 שכתוב ,נקבה עולה ולא זכר העוֶל "הָלוע"
 ,"אשה" כתוב למה ".יקריבנו תמים זכר"

 על אף אלא. שם להמצא צריכה אש שהרי
 ,נקרבת ולמקומה זכר נקרבת שעולה גב

 עמה אלא ,ממנו פרדילה צריכה לא הנקבה
 ולהשע .זה עם זה לחבר בשביל ,נקרב

 על ואף .כאחד להתחבר הזכר אל הנקבה
 צריך היה נח. אישים לשום שאשה גב

 ,הזכר של במקום שהוא ,עולה להקריב
 להתחבר הוא ברוך הקדוש אותו עשהו

 .עולה הקריב זה ועל , לתיבהכנסיולה

 àìà à÷ìñ àì äìåò àäã äìåò áéø÷ éàîà
 àøåäøä ïéâá]àáìã[) àúåòøã( áç äîá çðå 

àå øäøä çð àìàá÷ àä øî" ìò àðéã øæâ ä
àîìéã áøçúéã àîìòà ìë éì áéæùã ïéâá 

 ãéî àîìòá åëæ éì øàúùé àìå éì ò÷ô àúåëæ
çáæî çð ïáéåáåäéì " äéá áéø÷àã çáæî àåää ä

 ïéâá àìà ïáéå éàîà éëä éà äåä ïåùàøä íãà
 ïåéë äéúëåãá àîéé÷ àìã åîøâ àîìò éáééçã

 äéá áéúë çð àúàã)íù (åò ìòéå ïáéå úìò úåì
áéúë) øñç( áéúë àãç )âé à àø÷éå ( àåä äìåò

åäéì ççéð çéø äùà" ä) øëã à÷ìñ äìåò íìåòì
éà(] äì àçééð'[ à÷ìñ àìå øëã à÷ìñ äìåò 

 áéúëã àá÷åð)â íù ( éàîà åðáéø÷é íéîú øëæ
 àìà ïîú àçëúùàì éòá ùà àäã äùà áéúë

òà" äìåòã â]áéø÷úà[ )á( äéøúàìå øëã
ì àá÷åð áéø÷úà àìà äéðî àùøôúàì àéòá à

 à÷ìñã àãá àã àøáçì ïéâá áéø÷úà äá
òàå àãçë àøáçúàì àøåëã éáâì àá÷åð" â

 áø÷îì äéì êéøèöà çð íéùéà íåùì äùàã
á÷ äéì ãáò àøåëãã øúàá åäéàã äìåò" ä

                                                                                                                                                                                     

הטיב גם לשונאיו וכדומה שבו לבד יהיה נמצא ממנו מקור החסדים בנהירו דאנפין ולהיות מרבה ל' ההעל
אך כשישתה הרבה יין יותר מכפי המדה הראויה אליו יתתהפך הטבע בו מחסדים לגבורות שיהיה בנקל 
לבא לידי כעס ורוגז על דבר קל שיעשו נגד רצונו ולא יוכל לסבול שונאיו ויהיה בחשוכא דאנפין ולהטאן 

ג וכשניתן "כי יש ביין חו'  בשמחת פורים כוזעירא' לר' הכעס והאכזריות כמו רבה דשחטי' עיינין בבחי
ז יובן "והנה עד' על החסדי' במדה החסדים מתגברים וכשהוא יותר מן המדה הגבורות קשות מתגברי

והוא יין המשמח ' אם הבנים שמחה כו' ש המשמח אלקים כו"מוחין דאימא כמ' למעלה דיין הוא בחי
בא ליתן טעם ' ם למעלה וזהו כי טובים דודיך מיין פיל שהוא מקור החסדי"ומוציא כל העלם העצמיות כנ

ל הטובים מן היין הטוב המשמח ומוציא ההעלם ההוא חסדים דאבא "ל שהוא דודיך הנ"לסיבת נשיקה הנ
בא לפרש ' פי' ד דחמר דא טב כו"ד בג"ל וע"ל וד"שהוא הפכו ממש כנ' ולאו מיין דמשכר גבורות דאימא כו

ל שהיין כלול "י הנ"עור רביעית ההין דוקא ולא פחות ולא יותר ואמר שעפהטעם שהוקבע ניסוך היין שי
ג מזבח "לכך הקובע בתורה שיעור לניסך היין ע' ג וכשיותן במדה מרובה יתרבו הגבורות וישברו כו"מחו

ל "ע שזהו ענין העשן הנ"מלאה גבורות ונאחזים בה גם גבורות קשות דנגה דבי' עילאה לפי שידוע דהמל
שנשפעת מאם ' הוא ענין השמחה שבבינה שבמל' דאצי' ים יין דאימא עלאה במזבח עלאה מלוכשמנסכ

א אבל צריך להיות בה שיעור קצוב ומדוד בכדי שלא יהיה היין רק מקור "ש במ"הבנים שמחה דלעילא וכמ
 ומבואר' ממנו אחיזת החיצונים שבגבורות הקשות כו' החסדים הטובים ואם יהיה ברבוי יהיו מסתעפי

ולכך גם שכר הקריבו ' פתח האהל כו' הנק' למעלה דהקרבן מעורר למעלה דוקא ורק דרך הילוכו הוא במל
א אמנם הקרבת היין הוא היפך זה אלא "ש במ"כמ' ש הסך נסך שכר לה"בשביל התעוררות שכר למעלה כמ

 וטעם שיעור ל ולכך נקבע ליין דוקא שיעור"וד' לעורר למעלה החסדים הטובים שהיו בהעלם תחלה כו
ל ומטעם זה שתה רביעית יין אל "וד' רביעית ידוע דעד שיעור זה עדיין אין מקום ליניקת הדין בבינה כו

ן "ד נלקח מן המ"ל וביאור ענין תרין שרגין שמסיים מובן בהיות המ"יורה שיכול לדון את הזכאי לחייב וד
 ). נ"ש) (ר"ביאורי הזוהר לאדמו(ל "א וד"ש במ"כמ

  ).א"נ(הרהור שאין בו חטא מביא עולה ' ימשמע אפ א
  ).א"נ(מ "א. הנקרא מזבח כמבואר לעיל פעמים הרבה' השכינה היא מ' פי ב
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 )עמה( שהתחבר ,'ה אש ,אשה הוא עולה
 מצד נקבה )כל( שהרי ,בנקבה ,השמאל
 בהתדבקות הימין מצד וזכר ,באה השמאל

 .אשה נקבה )עולה( נקראת ולכן ,בזה זה
 בה שאוחז האהבה של קשר "אשה"

 ולהתקשר למעלה להעלותה השמאל
 הקשר ,"אשה הוא להוע" כתוב ולכן ,כאחד

  .זה עם זה ונקבה זכר של

 áéø÷à àã ìòå äáéúá äàìòàìå àøáçúàì
ä ùà äùà àåä äìåò äìåò ' øáçúàã)äá (

 àäã àá÷åðá àìàîù)ëì ( àøèñî àá÷åð
 àéúà à÷ àìàîùã]ð" à àøèñî àøåëãå

àúå÷áãúàá àðéîéã) [÷áãúàã( ïéâáå àãá àã 
 éø÷à êë)äìåò ( åøéè÷ äùà äùà àá÷åð

 àìéòì äì à÷ìñì àìàîù äá ãéçàã åîéçøã
 êë ïéâáå àãçë àøù÷úàìå]áéúë[ àåä äìåò 

 åøéù÷ äùà]ã[àãá àã àá÷åðå øëã:  
 אשה" וכתוב ,"ניחוחה ריח את 'ה וירח"

 ואש עשן ,שמענו כך ,"אשה" ".ריח ניחוח
 ,אש בלא עשן אין שהרי ,כאחד בריםומח
 אשר מפני לווכ עשן סיני והר" שכתוב כמו
 יוצאת אש ,בא וראה". באש 'ה עליו ירד

 בחוץ אחד בדבר ואוחז ,דק והוא מבפנים
 עולה ואז ,בזה זה ונאחזים ,כך דק שאינו
 בדבר חזתאו שהאש משום ,מהול .העשן

 טםוהח ,לדבר וסימן , ממנוהמתפעל
 כתוב זה ועל. אש מתוך עשן בו שיוצא

 שחוזרת משום ,"באפך קטורה ישימו"
 נאסף )מתפעל( טםווהח .למקומה האש

 הכל שנאחז עד ,ולפנים לפני ריח באותו
 המחשבה לתוך הכל ונקרב ,למקומו וחוזר

 חשָנ ,"ריח ניחוח" ואז .אחד רצון ונעשה
 נאסף העשן שהרי. נחת עשהונהרוגז 

 ,בעשן אוחזת והאש ,באש ומתקמט ונכנס
 שנח עד ולפנים לפני שניהם ונכנסים

 ונח בזה זה )אוחז( נאחזים וכשהכל .הרוגז
 ונקראת אחד וקשר מנוחה הוא אז ,הרוגז
 הארת ,כאחד הכל חתשמ ,הרוח נחת .נחת

 'ה וירח" כתוב ולכן .הפנים הארת ,הנרות
 הכל מכניסו שמריח מיכ ,"ניחוחה ריח את

  .למקומו

åäé çøéå" ççéðä çéø úà ä)àë ç úéùàøá (
 ççéð çéø äùà áéúëå)è à úéùàøá ( éëä äùà

àðòîùà úéì àäã àãçë ïéøáåçî àùàå àððú 
 áéúëã äîë àùà àìá àððú)çé èé úåîù ( øäå

åäé åéìò ãøé øùà éðôî åìë ïùò éðéñ" ùàá ä
éæç àúá÷ã åäéàå åéâìî ÷éôð ùà  äìîá ãéçàå 

 àã ïãçàúàå éëä ÷ã åäéà åàìã øáì àøçà
 ïéâá àîòè éàî à÷ìñ àððú ïéãëå àãá
 àîèåç êéðîéñå ùéâøã äìîá àùà ãéçàúàã
 áéúë àã ìòå àùà åâî àððú äéá ÷éôðã

)é âì íéøáã (äøåè÷ åîéùéâ øãäàã ïéâá êôàá 
àîèåçå äéøúàì àùàã) ùéâøúà (]ùéðëúà[ 

 ãò åâì åâì àçéø àåääá áúå àìë ãéçàúàã
 ãéáòúàå äáùçî åâì àìë áéø÷úàå äéøúàì

ççéð çéø ïéãëå àãç àúåòøä àæâåø çðã 
 ìééòå ùéðëúà àððú àäã àçééð ãéáòúàå
 éìééòå àððúá ãéçà àùàå àùàá èéî÷å
 ãéçàúà ãëå àæâåø çðã ãò åâì åâì åäééååøú

)ãéçà ( àçééð àåä ïéãë àæâåø çðå àãá àã àìë
úàå ãç åøéù÷å àúååãç àçåøã àçééð àçééð éø÷

 ïéâáå ïéôðàã åøéäð ïéðéöåáã åøéäð àãçë àìëã
åäé çøéå áéúë êë" ïàîë ççéðä çéø úà ä

äéøúà åâì àìë ùéðëå çøàã:  
 הטוב כל ומה ,אמר .ונשקו ייסא רבי בא

ר ואחז ,אמר .בו ידעתי ולא ידך תחת הזה
 רבי אמר .הלכו .עמך חברתמהדרך ונ

 שהרי ,נלך השכינה עם זו בדרך ,חזקיה
 תינוק אותו בידי אחז .לפנינו קנתומת

 ïéãä ìë äîå øîà äé÷ùðå àñéé éáø àúà
 øîà äéá àðòãé àìå êãé úåçú úéà àáè
 øîà åìæà êãäá øáçúðå àçøåà ïî àðøãäà
 àäã êäð àúðéëù éãäá àã àçøà äé÷æç éáø

                                                           

  ).א"ד) (דתננא איהו דינא דלתתא' בפי' ב אי”להלן ד ע(פרדס בשער מהות והנהגה  א
 ).הערת הזוהר(נשא קלז קלח  ב
  ).א"ד(ילו ח' ה ואז ברך ה"ו כח אפו של הקב"ולא קטורת כי התי ג
 ).א"ד(מרגיש הריח ' והחוט ד
  ).א"ד(א ”פירוש ניחח תרי נייחי משמע ועיין האזינו רצד ע ה
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 אחד פסוק לנו רואמ ,לו אמר .והלכו
 התינוק אותו פתח. לך אמר שאביך מאותם

 זוהי ,"פיהו מנשיקות ישקני" ,ואמר
 רצון )שיצא( שיוצא העליונה השתוקקות

 כאשר ,טםומהח יוצא ולא )לנשק( מהפה
 ,שקלנ הפה כשמתחבר שהרי ,אש יוצאת
 חתשמב ,מאירות בפנים ברצון אש יוצאת

 כי"לכן ו. מנוחה של בהתדבקות ,הכל
 המשמח )יין( יין מאותו ,"מיין דיךוד טובים
 ונעשה ,יכותימח והעינים פנים ומאיר
 )שמשכיר( המשכר מהיין ולא .הרצון
 והעינים ,פנים ומחשיך רוגז ועושה

 שיין משום ,זה ועל . רוגזשל יין ,לוהטות
 העינים ומשמח הפנים מאיר טוב זה

 מקריבים ,אהבה של השתוקקות ועושה
  ,המזבח גבי על יום כל אותו

é àåääã àãéá ãéçà ïî÷ àð÷úî åìæàå à÷åð
 êì øîàã ïåðéàî ãç àø÷ ïì àîéà äéì åøîà

 øîàå à÷åðé àåää çúô êåáà)á à øéù ( éð÷ùé
 äàìò àúáåàú àåä àã åäéô úå÷éùðî]÷åôéã[ 

)à÷ôðã ( àîåôî àúåòø)å à÷ùðì(àìà ÷éôð 
 àîåô øáçúà ãë àäã à÷ôð àùà ãë àîèåçî
 ïéôðàã åøéäðá àúåòøá àùà ÷éôð à÷ùðì

úàá àìëã äåãçá éë êë ïéâáå àçééðã àúå÷áã
 ïéé àåääî ïééî êéãåã íéáåè)ïéé ( øéäðå éãçîã

 ïééî åàìå àúåòø ãéáòå ïéðééò ïéëééçå ïéôðà
]øëùîã[) øéëùã ( ïéôðà êéùçàå àæâåø ãéáòå

 àã øîçã ïéâá àã ìòå àæâåøã ïéé ïéðééò ïàèäìå
 àúáåàéú ãéáòå ïéðééò éãçå ïéôðà øéäð áè

ì ïéáéø÷î åîéçøãàçáãî éáâ ìò àîåé ìë äé  
  ò/á  
 משמח ,אותו ששותה שמי עורישכ

יין  ונסכו" שכתוב ,נחת לו ועושה אותו
 ,"מיין דיךוד טובים כי"לכן ו ".ההין רביעית
. והשתוקקות אהבה שמעורר היין מאותו

 אהבה מעורר שלמטה גמאודכ והכל
 האור כשדועך ,נרות שני] דוגמת[ .שלמעלה
 ,שלמטה מאותו שעולה בעשן שלמעלה

 כך ,חזקיה רבי אמר .שלמעלה אותו נדלק
 בתחתון תלוי העליון שהעולם ,בודאי הוא

 בית שנחרב ומזמן .בעליון והתחתון
 ,ולמטה למעלה ברכות נמצאו לא המקדש

 ,יוסי רבי אמר. בזה תלוי שזה להראות כדי
 ,נמצאות וקללות ,נמצאות אין ברכות
 יוצאים צד מאותו הכל יניקת שהרי

 משום ,מהול ).יוצאות לא וברכות(
 ולא עובדים בארץ שרויים לא שישראל

 ולהמצא רותנעבודה שצריך להדליק 
 ,ולמטה למעלה נמצאים לא ולכן ,ברכות

 רבי ואמר. כראוי בקיומו יושב לא והעולם
 האדמה את עוד לקלל סףוא לא" ,חזקיה
 כך ,ייסא רבי אמר .זה מהו ,"האדם בעבור

 שאש פעם כל ,שאמר שמעון מרבי שמעתי
 שהוא ,העשן ,להתחזק מוסיפה שלמעלה

 äéì ãéáòå äéì éãç äéì éúùã ïàîã àøåòù
 áéúëã àçééð)æ çë øáãîá ( úéòéáø ïéé åëñðå

 ïéé àåääî ïééî êéãåã íéáåè éë êë ïéâáå ïéää
 àúúìã äîë àìëå àúáåàéúå àúåîéçø øòúàã
 êòãúà ãë ïéâøù ïéøú àìéòìã àúåîéçø øòúà
 àúúìã àåääî ÷éìñã àððúá àìéòìã àøåäð

àà àìéòìã àåää ÷éìãú" àåä éëä äé÷æç ø
 äàúúå äàúúá àéìú äàìò àîìòã éàãå
 ïàëøá àùã÷î éá áéøçúàã àðîæîå äàìòá
 àãá àãã äàæçàì àúúå àìéòì åçëúùà àì
 ïéèååìå åçëúùà àì ïàëøá éñåé éáø øîà àéìú
 é÷ôð àøèñ àåääá àìëã å÷éðé àäã åçëúùà

]é÷ôð àì ïàëøáå[øùéã ïéâá àîòè éàî  àì ìà
 êéøèöàã àðçìåô éçìô àìå àòøàá ïééøù

ïéðéöåá à÷ìãàìá êë ïéâáå ïàëøá àçëúùàìå 
 áéúé àì àîìòå àúúå àìéòì éçëúùî àì

 äé÷æç éáø øîà úåàé à÷ãë äéîåé÷á) úéùàøá
àë ç (ãåò ìì÷ì óéñåà àìâ øåáòá äîãàä úà 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א ”כא דף סז ע' עיין בפרדס רמונים שער ח פ א
 ).א"ד(להדליק נרות  ב
הדינין את  להגביר פהבינה מוסיההוא הרי  ,כאשר האשא דלעילאו . עיקר תוקף הדינין הוא בבינהג

 וכן . פוסק רוגזיה עד דישתלים דינאלאל ש" ר, כי לית ליה הפסק, ושצי כלא, אתקיף רוגזאי אז,תבמלכו
הוא משום שהגבורות דהבינה הם בודאי יותר ו). ב"ש כז ע"הקדו (העולם כולוכל  שלכן נחרב ,היה במבול

 נה לאין חקרהיא גדולה ממכן  ש, המלכותגבי וכערך גדלות הבינה ל,גבורות דמלכותמהרבה בגדולים 
 ).ד"ש כז ע"הקדו(

 ).א"ד(ב "פרדס שער ח פי ד
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 ,הכל ומשמיד הרוגז מחזק ,שלמטה דין
 הפסקה לה אין ,אש שכשיוצאת משום

 שלמטה וכשדין ,הדין שנשלם עד )לפניו(
 ,שלמעלה הדין עם להתחזק מוסיף לא

 הדין שלםוי ולא ,ופוסק דין עושה
 לתת ,"סףוא לא" כתוב ולכן ,להשמיד
  .שלמטה הדין חזקשית תוספת

 ìë øîàã ïåòîù éáøî àðòîù àùàã àðîæ
àô÷úì óéñåà àìéòìãà àðéã åäéàã àððú 

 ÷éôð ãëã ïéâá àìë éöùå àæâåø óé÷úà àúúìã
 úéì àùà]äéì[ ÷ñô )äéî÷ (àðéã íéìúùéã ãòá 

 àðéãá àô÷úúàì óéñåà àì àúúìã àðéã ãëå
 àðéã íìúùé àìå ÷éñôå àðéã ãéáò àìéòìã
 áäéîì óéñåà àì áéúë êë ïéâáå äàöéùì

 úôñåú)àô÷úúàì(] àô÷úàì[àúúìã àðéã :  
 שכתוב משום שמעתי ,תינוק אותו אמר

 באותה שהרי ,"בעבורך האדמה ארורה"
 ,אדם של בחטאו הארץ שהתקללה שעה
 הנחש אותו עליה טושישל רשות נתנה
 ומשמיד העולם את משחית שהוא ,הרע
 נח שהקריב יום מאותו .העולם בני את

 נתנה ,אותו הוא ברוך הקדוש והריח קרבן
 הנחש אותו מתחת לצאת לארץ שותר

 ישראל מקריבים ולכן ,מאתהומט ויצאה
 פני להאיר כדי ,הוא ברוך לקדוש קרבן
 )והוא( ,הוא יפה ,חזקיה רבי אמר. הארץ

 הר על ישראל שעמדו עד תלוי היה וזה
 הוא ברוך הקדוש ,ייסא רבי אמר .סיני

 ,הנחש אותו טישלהו הלבנה את הקטין
 כדי התקללה םאד של חטאו משום אבל

 הארץ יצאה יום באותו .העולם את לקלל
 באותה הלבנה ועמדה קללה מאותה
 נמצאו שקרבנות לשעה פרט ,גריעות
 אמר. ארצם על יושבים וישראל בעולם

 לו אמר .שמך מה ,תינוק לאותו ייסא רבי
 בחכמה ,בכל תהיה אבא ,לו אמר .אבא

 ותגל ואמך אביך ישמח" עליו קרא .ובשנים
  ."יולדתך

 áéúëã ïéâá àðòîù à÷åðé àåää øîà) â íù
æé ( àúòù àéääá àäã êøåáòá äîãàä äøåøà

 åùø áéäééúà íãàã àáåçá àòøà àéèìúàã
 àìáçî åäéàã àùéá àéåç àåää äìò äàèìùì
 çð áéø÷ã àîåé àåääî àîìò éðá éöùå àîìòã

 àðáø÷)çøàå] (øîàå[ äéì )ì(á÷" áéäééúà ä
ää úåçúî à÷ôðì àòøàì åùø à÷ôðå ùçð àå

áàñîîà àðáø÷ ìàøùé ïéáéø÷î àã ìòå 
á÷ì"à àòøà éôà àøäðàì ïéâá ä" äé÷æç ø

 àåä úåàé)àéäå (>éàäå< åîéé÷ã ãò éìú äåä 
à éðéñã àøåè ìò ìàøùé"á÷ àñéé ø" øéòæà ä

 àáåç ïéâá ìáà ùçð àåää àèìùå àøäéñì äì
 àîåé àåääá àîìò èìéîì ïéâá àééèìúà íãàã

äî àòøà ú÷ôð àøäéñ àîéé÷å äìì÷ àéä
 àðáøå÷ã àúòùá øá àúåòéøâ àéääá

çëúùà)å( ïåäòøà ìò ïéáúé ìàøùéå àîìòá 
à êîù äî à÷åðé àåääì àñéé éáø øîà" àáà ì

à" äéìò àø÷ ïéðùáå äîëçá àìëá àäú àáà ì
)äë âë éìùî (êúãìåé ìâúå êîàå êéáà çîùéâ:  

 הוא ברוך הקדוש עתיד ,חזקיה רבי אמר
 כמו ,מהעולםוח הטומאה  רלהעביר

 רוח הטומאה ואת" שכתוב )שנאמר(
 לנצח המות בלע" וכתוב ,"הארץ מן אעביר
 פנים כל מעל דמעה אלהים 'ה ומחה

 'ה כי הארץ כל מעל יסיר עמו וחרפת
 את להאיר הוא ברוך הקדוש ועתיד". דבר

 אותו משוםהחושך מ ולהוציאה הלבנה
 הלבנה אור והיה" שכתוב כמו ,הרע נחש

à"á÷ ïéîæ äé÷æç ø" àáàñî çåø àøáòàì ä
 äîë àîìò ïî)øîúàã ( áéúëã)á âé äéøëæ (

 áéúëå õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå
)ç äë äéòùé (åäé äçîå çöðì úåîä òìá" ä

äìàé" øéñé åîò úôøçå íéðô ìë ìòî äòîã í
åäé éë õøàä ìë ìòî"á÷ ïéîæå øáã ä" ä

 ïéâá àëåùçî äì à÷ôàìå àøäéñì àøäðàì
 áéúëã äîë àùéá àéåç àåää)åë ì íù ( äéäå

                                                                                                                                                                                     

ג דף י "ש בח"כמ(ל בינה עלמא עילאה כי משום שהיא בעצמה רחמי אלא מסטרהא דינין מתערין "ר א
לכן כאשר גורם החטא שמגיעין הדינין גם שם והוא בשעתא דמהפכי ) א"ב וסה ע"ב וכן שם יא ע"סע

 ).ו"לש(ל "אז נעשה הדין תקיף מאד רא "ש סה ע"חייביא רחמי לדינא כמ
 ). א"נ(מ "א. כ"כשמלכות אינה מקבלת דין מגבורה אין הדין קשה כ ב
 ).הערת הזוהר(ג "מה שחסר כאן עיין בסוף הספר סימן י ג
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 שבעתים יהיה החמה ואור החמה כאור
 האור אותו ,אור איזה .הימים שבעת כאור
  .בראשית במעשה הוא ברוך הקדוש שגנזו

äîçä øåàë äðáìä øåàà äéäé äîçä øåàå 
 øåà àåää øåà éàî íéîéä úòáù øåàë íéúòáù

á÷ äéì æéðâã"úéùàøáã àãáåòá ä:  
 ויאמר בניו ואת נח את אלהים ויברך"
 ,ואמר פתח אבא רבי ."' וגוורבו פרו להם

 עצב ףייוס ולא תעשיר היא 'ה ברכת"
 נהוממ שהיא ,השכינה זו "'ה ברכת" ".עמה

 ברכות יוצאות וממנה ,העולם ברכות על
 ויאמר" ,בהתחלה כתוב מהבא וראה . לכל

 ,"' וגו התיבהאל ביתך וכל אתה בא לנח 'ה
 רשות לו נתן הבית שבעל רמשנא כמו

 .לצאת לו אמרה האשה כך אחר .להכנס
 יצא ובסוף ,בעלה ברשות נכנס בהתחלה

  שבעל למדנו מכאן .האשה ברשות

éäìà êøáéå" íäì øîàéå åéðá úàå çð úà í
åâå åáøå åøô ')à è úéùàøá (çúô àáà éáøá 

)áë é éìùî (åäé úëøá" óéñåé àìå øéùòú àéä ä
ëøá äîò áöòåäé ú" éäéàã àúðéëù àã ä

 ïàëøá é÷ôð äðîå àîìòã ïàëøá ìò àã÷ôúà
 àúéîã÷á áéúë äî éæç àú àìëì) æ úéùàøá

à (ååäé øîàé" ìà êúéá ìëå äúà àá çðì ä
åâå äáéúä ' áäé àúéáã äéøàîã øîúàã äîë

 äéì äøîà àúúà øúáì ìàòéîì åùø äéì
 óåñì äìòáã àúåùøá ìàò àúéîã÷á à÷ôðì

ã åùøá ÷ôðäéøàî àðôéìåà ïàëî àúúà  
  àò/à  

 שכתוב זהו ,תוציא והאשה יכניס הבית
 מן צא ,לאמר נח אל אלהים וידבר"

 את להוציא בידיה היתה שרשות ".התיבה
 לה נתן ,שיצא כיון. להכניסו ולא ,האורח
 .בידיה והבית בבית שהיא משום ,מתנות
 להרבות כדי ,לה שנתן המתנות ואותם
 ארץ דרך למדנו מכאן .בעלה אל אהבה
 נותן כשיוצא ,בעלה ביד לתת( לאורח
 שנתן כיון ,ולכן .בידה ולא ,לאשתו מתנות

 מתנות לה שנתן לאחר ,זה ועל ,)מתנות לו
 ,שיצא כיון. (בעלה עם אהבה לה להרבות

 לתת בעלה ביד ואוצרות מתנות נתן
 אהבה לה ולהרבות עמה חוולשמ לאשתו

 ויעל 'ווג מכל ויקח" שכתוב זהו .בעלה עם
 של ביד שנתן מתנות אלו ,"במזבחעולות 

 .בעולם אהבה לה להרבות כדי בעלה
 מתנות שיתן לאורח ארץ דרך למדנו ומכאן

 זה ועל .בידיה ולא לאשתו בעלה של ביד
 להרבות ,לזכר קרבן ,"במזבחויעל עולות "

 ,אותו רךיב ,]אותו רךיב בעלה עם אהבה
 בניו ואת נח את אלהים ויברך" שכתוב
 כתוב ולכן ,"' וגוורבו פרו להם ויאמר

. שנתבאר כמו ודאי ,"תעשיר היא 'ה ברכת"
 בעצבון" הכתוב סוד ,"עמה עצב יוסף ולא"

 הארת בלי גזוור עצבות "עצבון" ,"תאכלנה

ää ÷éôú àúúàå ìéòé àúéáã" ã) ç úéùàøá
 åè-æè  (øîàéåâéäìà " ïî àö øîàì çð ìà í

 äéì à÷ôàì àäãéá äåä åùøã äáéúä
 ïðúî áäé ÷ôðã ïåéë äéì àìòàì àìå àæéôùåàì
 ïåðéàå àäãéá àúéáå àúéáá éäéàã ïéâá äì

âñàì ïéâá äì áäéã ïðúî àúåîéçø äì äà
 àæéôùåàì àòøà çøåà àðôéìåà ïàëî äìòáá

) ÷éôð ãë äìòáã àãéá áäéîì>áäé< ïðúî 
 äéì áäéã ïåéë êë ïéâáå äãéá àìå äéúúàì

ïðúî (] äàâñàì ïðúî äì áäéã øúáì àã ìòå
äìòáá àúåîéçø äì[ >ð" ïðúî áäé ÷ôðã ïåéë à

 éãçîìå äéúúàì áäéîì äìòáã àãéá ïæáæáðå
âñàìå äáää äìòáá àúåîéçø äì äà" ã) íù

ë (åâå ìëî ç÷éå ' ïðúî ïéìà çáæîá úåìåò ìòéå
 àúåîéçø äì äàâñàì ïéâá äìòáã àãéá áäéã
 àæéôùåàì àòøà çøåà àðôéìåà ïàëîå àîìòá
 àäãéá àìå äéúúàì äìòáã àãéá ïðúî áäéã
 àøåëãì àðáøå÷ çáæîá úìò ìòéå àã ìòå

äéì àëøá äìòáá àúåîéçø äàâñàì<ãëøá  à
ì áéúëã äé)à è íù (éäìà êøáéå" úàå çð úà í

åâå åáøå åøô íäì øîàéå åéðá ' áéúë êë ïéâáå

                                                                                                                                                                                     

הרי הוא האור , א יאיר באור הדעת עלאה שברישא"וז, תתעלה בכל אור הקו האמצעי' שכן הנוק א
  ).א"ב עח ע"ללים חכ(ימי בראשית ' הראשון דז

 .ע מקורו" וצואמרבדפוס וילנא נוסף  ב
 .'וידבר'נוסח הפסוק  ג
 ).א"ד(' ן לאברהם וגו"וית' ך וגו"ח אבימל"וראיה לזאת הנוסחא ויק ד
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 לא וברכות הלבנה כשנחשכת ,פנים
 שמונע אחר רוח של צד "בעצבון" ,נמצאות

 ,עמה עצב יוסף לא ולכן ,מהעולם ברכות
 לקלל עוד ףיסוא לא" הכתוב סוד  הואוזה
  ".האדמה את

)áë é éìùî (åäé úëøá" äîë éàãå øéùòú àéä ä
 áéúëã àæø äîò áöò óéñåé àìå øîúàã

)æé â úéùàøá ( åáéöò ïåáöò äðìëàú ïåáöòá
 àøäéñ êùçúà ãë ïéôðàã åøéäð àìá àæâåøå

 àì ïàëøáå àøèñ ïåáöòá éçëúùî)ã( àçåø
 àìå êë ïéâáå àîìòî ïàëøá òðîàã àøçà

 áéúëã àæø àåä àãå äîò áöò óéñåé)íùàë ç  (
äîãàä úà ãåò ìì÷ì óéñåà àì:  

 ולהלאה מכאן ,"יהיה וחתכם ומוראכם"
 להיבתח שהרי ,אדם בני דמויות לכם יהיה

 , בא וראה.אדם בני של דמויות היו לא
 את עשה אלהים בצלם" כתוב בתחלה
 עשה אלהים בדמות" וכתוב ,"האדם

 דמותם השתנתה ,שחטאו כיון ".תווא
 לפחד התהפכו והם ,עליונה דמות מאותה
 בריות כל בהתחלה. השדה חיות מלפני

 קדושה דמות וראו ,עינים זקפו העולם
 ,שחטאו כיון ,מלפניו ופחדו וזעו עליונה

 ,אחרת לדמות עיניהםמ דמותם התהפכה
 לפני ופוחדים זעים אדם שבני והתהפך

 אדם בני אותם כל ,בא וראה. הבריות שאר
 על עוברים ולא רבונם לפני חוטאים שלא

 משתנה לא דמותם זיו ,התורה מצוות
 בריות וכל ,העליונה הדמות ממראה
 שבני ובשעה .לפניו ופוחדים זעים העולם

 מתחלפת ,התורה דברי על עוברים אדם
 מלפני פוחדיםו מזדעזעים וכולם ,דמותם
 הדמות שהתחלפה משום ,האחרות הבריות

 בהם שולטים ואז ,מהם עברההוו העליונה
 אותה בהם רואים לא שהרי ,השדה חיות
 כיון , עכשיוכך ועל. כראוי עליונה דמות

 את ברכם ,דםומק כמו התחדש שהעולם
 כמו ,הכל על אותם והשליט ,הזו הברכה
פילו או ,"נתנו בידכם הים דגי וכל" שנאמר

 "נתנו בידכם" ,אמר חייא רבי .הים דגי
 את ברא הוא ברוך כשהקדוש ,לכן דםומק

 שכתוב ,הכל את בידיהם מסר העולם
  ."' וגוהשמים ובעוף הים בדגת ורדו"

 äéäé íëúçå íëàøåîå)á è íù ( ïàëî
 àäã àùð éðáã ïéð÷åéã ïåëì àäé äàìäìå
 éæç àú àùð éðáã ïéð÷åéã ååä àì àúéîã÷á

úéîã÷á áéúë à)å íù (éäìà íìöá" úà äùò í
 áéúëå íãàä)à ä íù (éäìà úåîãá" äùò í

 àð÷åéã àåääî åäééð÷åéã åðúùà åèçã ïåéë åúåà
 àøá ïååéç éî÷î ìçãîì ïåðéà åëôäúàå äàìò
 ïàîçå ïéðééò ïô÷æ àîìòã ïééøá ìë àúéîã÷á
 ïåéë äéî÷î ïéìçãå ïàòæå äàìò àùéã÷ àð÷åéã

åäéð÷åéã êôäúà åèçã àøçà àð÷åéãì åäééðéòî 
 ïééøá øàù éî÷ ïéìçãå ïéòæ àùð éðáã êôäúàå
 éî÷ ïàèç àìã àùð éðá ïåðéà ìë éæç àú
 åéæ àúééøåà éãå÷ô ìò ïéøáò àìå ïåäéøàî
 äàìò àð÷åéãã åæéçî éðúùà àì ïåäìã àð÷åéã
 àúòùáå äéî÷ ïéìçãå ïéòæ àîìòã ïééøá ìëå

úà àúééøåà éîâúô ìò ïéøáò àùð éðáã óìç
 ïééøá éî÷î ïéìçãå ïéòæ åäìëå ïåäìã àð÷åéã
 øáòúàå äàìò àð÷åéã óìçúàã ïéâá ïéðøçà
 åîç àì àäã àøá úåéç åäá éèìù ïéãëå åäééðî

ë ìòå éæç÷ãë äàìò àð÷åéã àåää åäáê àúùä 
ëøá ïåì êéøá ïéîã÷ìîë ùãçúà àîìòã ïåéëä 

 éâã ìëáå øîà úàã äîë àìë ìò ïåì èéìùå àã
íëãéá íéä åðúð )á è úéùàøá ( àîé éðåð åìéôàå

 ãëã àðã úîã÷î åðúð íëãéá øîà àééç éáø
á÷ àøá" àìë øñî àîìò ä]ïåäãéá) [ïåëãéá( 
 áéúëã)çë à íù ( óåòáå íéä úâãá åãøå

åâå íéîùä':  
 ,פתח חזקיה רבי ".נח את אלהים ויברך"

 כסוי פשע נשוי אשרי משכיל לדוד"
פסוק זה  אבל , פסוק זה בארוהו,"החטא

 בעשרה שנינו שהרי ,החכמה בסוד רמאנ
 ,הוא ברוך הקדוש את דוד בחיש שבח מיני

>éäìà êøáéå"çð úà í<) à è úéùàøá(  éáø
 çúô äé÷æç)à áì íéìäú ( éøùà ìéëùî ãåãì

 ìáà äåî÷åà àø÷ éàä äàèç éåñë òùô éåùð
 ïðéðú àäã øîúà àúîëçã àæøá àã àø÷

á÷ì ãåã çáù àçáù éðéæ äøùòá" åäééðî ãçå ä
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 אחת דרגה והוא ,משכיל הוא מהם ואחד
 בטרם עצמו התקין ודוד .עשר מאותן

 נשוי אשרי. "הזו הדרגה עליו שתשרה
 הוא ברוך שהקדוש בשעה שהרי ,"פשע

 של אדם בני של יותווזכ חטאים שוקל
 החטאים שבצד משקל )כשאותו( אותו

 שהן יותוהזכ ,האחרים ואותם ,עולים
  הואזה ,למטה מכריעות ,אחר במשקל

 שהדין בשעה ".חטאה כסוי". "פשע נשוי"
 ישלוט שלא מכסה שיהיה ,בעולם שורה
 סהישכ לנח שהיה כמו ,המשחית עליו
אדם ש חטא מאותו הוא ברוך הקדוש אותו

 זה שחטא שכיון ,העולם עלו עליו המשיך
 הבריות שארש ,העולם על אדם שפיעה

 לא והעולם ,מהם פוחד אדם ובן ,שולטות
 ,בהימהת נח כשיצא ולכן ,בתקונו תקןנ

 ויברך" שכתוב ,הוא ברוך הקדוש ברכו
 פרו ואתם. ""' וגובניו ואת נח את אלהים

 ,נקבות נמצאו לא הללו בברכות ,"ורבו
 נקבות אבל ,"בניו ואת נח את" אלא

 "ואתם" ,שמעון רבי מרא .אמר לאהפסוק 
  הזכרים של כלל

àåäå ìéëùîàäøùò ïåðéàî ãç àâøã  ãåãå 
 éøùà àâøã éàä éåìò éøùé àì ãò äéîøâ ïé÷úà

á÷ã àúòùá àäã òùô éåùð" éáåç ìé÷úà ä
 àåääã àùð éðáã ïååëæå] øáàåää[ >àåää ãë< 

 ïéðøçåà ïåðéàå ïé÷ìúñî ïéáåç øèñáã àì÷éú
 àúúì ïéòéøëî àøçà àì÷éúá ïåðéàã ïééëæ

)å( àðéãã àúòùá äàèç éåñë òùô éåùð àåä àã
àîìòá àéøù éåìò èåìùé àìã àéôçî àäéã 

á÷ äéì éñëã çðì äåäã äîë àìáçî" àåääî ä
 ïåéëã àîìò ìò íãà äéìò êéùîàã äàèç
 ïééøá øàù àîìò ìò íãà ãéâðà àã äàèçã
 ïé÷úà àì àîìòå åäééðî ìéçã ùð øáå ïàèìù

á÷ àúåáéúî çð ÷ôð ãë êë ïéâáå äéðå÷úá" ä
éäìà êøáéå áéúëã äéëøá"éðá úàå çð úà í å

åâå ' åáøå åøô íúàå)æ è úéùàøá ( ïàëøá éðäá
 ìáà åéðá úàå çð úà àìà éá÷åð åçëúùà àì

à àø÷ øîà àì éá÷åð" àììë íúàå ïåòîù ø
éøåëãã  

  àò/á  
 לרבות "נח את" ,ועוד .כאחד והנקבות

 את לרבות "בניו ואת" ,אשתו את
 ,"ורבו פרו ואתם" כתוב ולכן. נקבותיהם

 ִׁשְרצּו" הלאהו מכאן ,תולדות לעשות
 הוא ברוך הקדוש להם נתן וכאן ".בארץ
 ,אחריהם הבאים ולכל התורה מצוות שבע

 כל להם ונתנו סיני בהר ישראל שעמדו עד
  .כאחד התורה מצוות

 àãçë éá÷åðå] äéá÷åð äàâñàì çð úà åúå
ïåäìã éá÷åð äàâñàì åéðá úàå[ áéúë êë ïéâáå 

)íù ( ïàëî úåãìåú ãáòîì åáøå åøô íúà
á÷ ïåì áéäé àëäå õøàá åöøù äàìäìå"òáù äá 

 ãò åäééøúáà åúàã ìëìå ïåì àúééøåà éãå÷ô
 ìë ïåì áäééúàå éðéñã àøåèá ìàøùé åîéé÷ã

àãçë àúééøåà éãå÷ôâ:  
 אות זאת 'וגו לנח אלהים ויאמר"

 את 'וגו וביניכם ביני תןונ אני אשר הברית
 רבי .לכן דםומק "נתתי" ".בענן נתתי קשתי
 על אשר לרקיע וממעל" ,פתח ןשמעו
 מה ".כסא דמות ספיר אבן כמראה ראשם
 כנפיהם קול את ואשמע" ,למעלה כתוב
 אלו ,"בלכתן שדי כקול רבים מים כקול
 קדושות עליונות גדולות חיות ארבע

 הכנפים וכל .עליהם קןתומ הרקיע שאותו
 את לכסות בזו זו מתחברות )נפרדות(

 נשמע ,יהםכנפ פורשים שהם ובשעה. גופם
 זהו .שירה שאומרים לםוכ של הכנפים קול

éäìà øîàéå"åâå çðì í ' úéøáä úåà úàæ
åâå íëéðéáå éðéá ïúåð éðà øùà ' éúúð éúù÷ úà

 ïðòá) áé è úéùàøá-âé  ( àðã úîã÷î éúúð
 çúô ïåòîù éáø)äë à ìà÷æçé ( òé÷øì ìòîîå

ïáà äàøîë íùàø ìò øùà àñë úåîã øéôñ 
 ìå÷ë íäéôðë ìå÷ úà òîùàå àìéòì áéúë äî

úëìá éãù ìå÷ë íéáø íéîï ïååéç òáøà ïéìà 
 àåääã ïéùéã÷ ïéàìò ïáøáø]òé÷ø) [äéç( 

 åäìëå åäééìò àð÷úúî]åäééôãâ) [ ïéôãâïùéøô( 
 àúòùáå åäééôåâ àééôçì àãá àã ïàøáçúî

                                                           

 ).א"ד(ב ”א ולעיל טו ע”עי משפטים קי ע א
. ג"ר הם תרי"ז של אדה"ו מצות י"ר שקבלו בסיני תר"וקול התו' ל דהיינו דכתיב בקרא עת הזמיר וגו"נ ב

 ).א"נ(מ "א
  ).א"ד(מ שייך כאן "פנחס רטו ר ג
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 ,לעולמים שוקט שלא ,"שדי כקול" שכתוב
 ".ידום ולא כבוד יזמרך למען" שנאמר כמו
 לעיני ישועתו 'ה הודיע" ,אומרים ומה

 כקול להוהמ קול". "צדקתו גלה הגוים
 כל כשמתחברים קדוש מחנה כקול ,"מחנה

 ,יםאומר ומה ,למעלה העליונים הצבאות
 כל מלא צבאות 'ה קדוש קדוש קדוש"

 אומרים ,לדרום חוזרים ".כבודו הארץ
 ,קדוש אומרים ,לצפון חוזרים ,קדוש

 חוזרים ,קדוש אומרים ,למזרח חוזרים
 עומד הזה והרקיע. ברוך אומרים ,למערב

 ,הולכת שהיא מקום ובכל ,ראשיהם על
 הפנים שנכללים צד לאותו פנים מסובבים

 וכולם ,רוחות לארבעה פניו מסובב ,בו
 נחקקת שלו ברבוע .למטה מסתובבים

 ,שור פני ,נשר פני ,אריה פני ,פנים בארבע
 ה"ארי פני .אדם בכולם חקוק ,אדם פני

 ).אדם( ר"שו פני ,אדם ר"נש פני ,אדם
 פניהם ודמות" כתוב ולכן .בו כלוליםכולם 

שנחלק  [שהתרבע הזה והרקיע". אדם פני
 ארבעה ,בו וליםכלצבעים ה כל ,]לארבע

 ,ארבע בארבע חקוקים בו נראיםצבעים 
 עליונים אורות רשומים חקוקים בארבעה

 אותם שלצבעים ה כשנפרדים ,ותחתונים
 צבע , צבע ירוק.עשר שנים עולים ,ארבע

 מכל שנכללו ספיר צבע ,לבן צבע ,םואד
 אשר הקשת כמראה" שכתוב זהו .צבעיםה

 גהוהנ מראה כן הגשם ביום בענן יהיה
 המראה ,"'ה כבוד דמות מראה הוא סביב

 נתתי קשתי את" ולכן ,צבעיםה כל של
  ".בענן

 åäìëã ïéôãâ ì÷ òîúùà åäééôãâ éùøô ïåðéàã
]ã[ää àúøéù éøîà" ã)ãë íù ( àìã éãù ìå÷ë

 áéúëã äîë ïéîìòì êéëúùà)âé ì íéìäú (
 éøîà éàîå íåãé àìå ãåáë êøîæé ïòîì) çö íù

á (åäé òéãåä" åú÷ãö äìâ íéåâä éðéòì åúòåùé ä
 àùéã÷ àúééøùî ìå÷ë äðçî ìå÷ë äìåîä ìå÷

 ïøáçúî ãë]ìëïéìà [ )ïéìéç( àìéòì ïéàìéò 
 ùåã÷ éøîà éàîååäé ùåã÷ ùåã÷" úåàáö ä

 åãåáë õøàä ìë àìî)â å äéòùé ( íåøãì åøãäà
 åøãäà ùåã÷ åøîà ïåôöì åøãäà ùåã÷ åøîà
 êåøá åøîà áøòîì åøãäà ùåã÷ åøîà çøæîì
 éäéàã øúà ìëáå ïåäéùéø ìò íéà÷ òé÷ø éàäå

øçñà àìæà]å[ )ïéôà] (ïéôðà[ àøèñ àéääì 
å åøçñà äéá ïéôðà åìéìëúà)ïéôðà] (ðàéåô[ 

 ïéøçúñî åäìëå ïééåæ òáøàì]àúúì[ àòåáøá 
 éôðà äéøà éôðà ïéôðà òáøàá úôéìâúà äéìéã
 íãà åäìëá óéìâ íãà éôðà øåù éôðà àøùð

éøà éôðà"ùð éôðà íãà ä"åù éôðà íãà ø" ø
]íãà[ äéá ïìéìë åäìë ] áéúë êë ïéâáå) ìà÷æçé

é à (íãà éðô íäéðô úåîãåà òé÷ø éàäå 
â åäìë òáøúàãäéá ïìéìë ïéðåå[ ïéðååâ òáøà 

 òáøàá òáøà òáøàá ïéôéìâ äéá ïééæçúà
 ãë ïéàúúå ïéàìò ïéøéäè ïéîéùø ïéôéìâ
 ïååâ øñéøú ïé÷ìñ òáøà ïåðéàã ïéðååâ ïàùøôúî

ìéìëúàã øéôñ ïååâ øååç ïååâ ÷îåñ ïååâ ÷åøéå 
ää ïéðååâ ìëî" ã)çë à ìà÷æçé ( úù÷ä äàøîë

ë íùâä íåéá ïðòá äéäé øùà äâåðä äàøî ï
åäé ãåáë úåîã äàøî àåä áéáñ" åæéç äã ïéðååâ

ìëãàïðòá éúúð éúù÷ úà êë ïéâáå á:  
 ,ביוסף שנאמר כמו ,"קשתי" זה מה

 משום ,"קשתו באיתן ותשב" שכתוב
 ברית זו ,קשתו ולכן ,צדיק נקרא שיוסף

נאחז  שהברית ,בצדיק שנכללת הקשת של
 הברית צדיק היה שנח ומשום .זה עם זה

 האירו ".זווויפ" זה מה ".זווויפ. "קשת שלו
 מזהב הנחמדים" שנאמר כמו ,הכל בחמדת

 עליון באור הוארו ".ומתוקים רב ומפז
 .הצדיק יוסף נקרא ולכן .הברית כששמר

. בזה זה ללכנ ,ברית נקראת הקשת זה ועל

 áéúëã óñåéá øîúàã äîë éúù÷ éàî
)ãë èî úéùàøá ( ïéâá åúù÷ ïúéàá áùúå

 úéøá àã åúù÷ êë ïéâáå éø÷à ÷éãö óñåéã
 àãá àã úéøáã ÷éãöá ìéìëúàã úù÷ã

>ãéçàúà<éâáå  äéìéã àîéé÷ ÷éãö äåä çðã ï
 åæåôéå úù÷)ãë èî úéùàøá ( åøéäðà åæåôéå éàî

 øîà úàã äîë àìëã åãéîçá)àé èé íéìäú (
 åøéäðúà íé÷åúîå áø æôîå áäæî íéãîçðä
 óñåé éø÷à êë ïéâáå úéøá øèð ãë äàìò åøéäðá

                                                                                                                                                                                     

 .ה ועל כולהו"א ד"ז יא ע"א על ת" בהגר' עיא
  .אריכות ביהל אור' עי ב
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 ,המראות כל של המראה עליון נכבד הרוז
צבעים ה )טמון( טמונים כמראה מראה
 רשות ואין .התגלו שלאצבעים ה ,ניםהטמו

 ,בעולם כשנראית בקשת בעין להסתכל
 יצבע וכן .בשכינה קלון יתראה שלא

 כמראה קשור מוצק מראה הוא הקשת
 וכיון]. בו [להסתכל שלא העליון כבוד

 ברית ,הזו הקשת את ראתה שהארץ
 והיתה" זה ועל ,בקיום התקיימה ,קדושה
 שאמרנו זה ."' וגואלהים בין ברית לאות
 ביניהם שנכלל ואחדצבעים ה שלשת שאלו
 .להראות עולה הענן ובתוך ,אחד סודכולם 

 כמראה ראשם על אשר לרקיע וממעל"
 נקודה שהיא השתיה אבן זוהי ,"ספיר אבן

 דשוק עליה ועומד העולם כל של אחת
 העליון הקדוש הכסא ,ומהי ,הקדשים

 כסא דמות ,אלה ארבעה על נהושממ
. פה שבעל תורה וזוהי ,עמודים בארבעה

 עליו אדם כמראה דמות הכסא דמות ועל"
 מכאן .שבכתב תורה זוהי ,"מלמעלה
  ישימו שבכתב שתורה

÷éãöäà åúéøá úù÷ä éø÷à àã ìòá àã ìéìë 
ç ìëã åæéç äàìò àø÷é àøäæ àãá åæéçë åæç åæé

ïéøéîèâã àìã ïéðååâ ïéøéîè ïéðååâ ]ïééìâúà[ úéìå 
úù÷á àðéòá àìëúñàì åùøä éæçúà ãë 

 àìã àîìòá]éæçúé) [éæçúà(å àúðéëùá àðì÷ 
úù÷ã ïéðååâ ïëåæ àøéè÷ àôéèñåñ åæéç àåä 

 àòøàã ïåéëå àìëúñàì àìã äàìò àø÷é åæéçë
 úîéé÷úà àùéã÷ àîéé÷ úù÷ éàäì úàîç

àîåé÷á àã ìòå )âé è úéùàøá ( úåàì äúéäå
éäìà ïéá úéøá"åâå í ' úìú ïéìàã ïøîàã éàä

 ìéìëúàã ãçå ïéðååâîåäééðç åâáå àãç àæø åäìë 
 ìò øùà òé÷øì ìòîîå äàæçúàì à÷ìñ àððò

 øéôñ ïáà äàøîë íùàø)äë à ìà÷æçé ( éàä
äéúù ïáà àéäè àîìò ìëã àãç äãå÷ð éäéàã 

å íéùã÷ä ùã÷ äìò àîéé÷å àééñøë àéä éàî
 úåîã òáøà ïéìà ìò àðîî éäéàã äàìò àùéã÷

òáù äøåú àåä àãå ïéëîñ òáøàá àñë" ìòå ô
 äìòîìî åéìò íãà äàøîë úåîã àñëä úåîã
 áúëáù äøåúã ïàëî áúëáù äøåú àåä àã

ïååùé  
  áò/à  

 שזה משום ,פה שבעל תורה על אותה
 הדמות שהוא ,"אדם כמראה" .לזה כסא
  .עליה יושב שהוא יעקב של

äúéé àéñøë éàäã ïéâá äô ìòáù äøåú ìò 
 åäéàã á÷òéã àð÷åéã åäéàã íãà äàøîë àãì

äìò áéúé:  
 בתורה קולעס אחד לילה קם יהודה רבי
 ,מחסיא בעיר באכסניה הלילה בחצות

 שתיעם  שבא אחד יהודי בבית שם והיה
 יהודה רבי פתח .מלבושים של שקים
 מצבה שמתי אשר הזאת והאבן" ,ואמר

 àúééøåàá éòìîì ãç àéìéì í÷ äãåäé éáø
]àéìéì åâìôá[ àéñçî àúîá àæéôùåà éáá 

 éøúá àúàã éàãåé ãç àúéáá ïîú äåäå
øéñ÷ààéã àøéôè÷áé øîàå äãåäé éáø çúô 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(דיוסף מצדיק יסוד דמקושר בו ' פי א
 ).א"נ(ברית בשם היסוד שהם כלולים ' מ ב
 ).א"נ(מראהו כמראה הנעלם היא השכינה ' ג פי"ה ג
 .ע מקורו" וצ)א טמירא"נ(א נוסף בדפוס וינל ד
 .דרוש ד ענף כב סימן אב "ה ח"דע' עי ה
  ).א"נ (ח"ז. כי כבוד אלקים הסתר דבר ו
ולכן אסור להסתכל ' מוצק ודמות הקשור במראה כבוד ה' בעולם הוא מרא' מראות הקשת המתגל ז

  ).א"ד(בתקונים תקון יח ומנחת יהודה דף עב תקונים לב ' בקשת המתגלה בעולם ועי
 .ע מקורו" דפוס וילנא וצ– נייהובי ח
א "ז קכח ע"א על תיקו"בהגר'  עי–המסתתרת ונעלמת ביסוד כל העולם כולו ' הרי הוא שכינתו ית ט

שממנה הושתת העולם כי היא סיבת הכל ושורש הכל " אבן שתיה"והיא מכונה , )ג"א טז ע"ים חכלל(
 ).ג"ב ל ע"ביאורים ח(

  ).א"נ(ב "הרש. ן"ס ולא יניחם להפך כי רומז לזו"ד למעלה על ספרי הש"יזהר להניח ספרי הכ י
  ).א"ד(שבא בשני אמתחות מלאים מלבושים למכור ולסחור  יא
 ).א"ד(מלבושים  יב
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 השתיה אבן זוהי ,"אלהים בית יהיה
 בית נבנה ועליה ,העולם נשתל שמשם

 ,לו ואמר ראשו הרים יהודי אותו .המקדש
 טרם השתיה אבן והרי ,זה דבר אפשר איך

 נשתל וממנה ,היתה העולם שנברא
 אשר הזאת והאבן" אמרת ואתה ,העולם
 אותה שם שיעקב שמשמע ,"מצבה שמתי
 שם אשר האבן את ויקח" שכתוב ,עכשיו

 ,היה אל בבית שיעקב ,ועוד ".מראשתיו
 יהודה רבי. בירושלים היתה הזאת והאבן

 הכון" ,ואמר פתח ,אליו ראשו בבוס לא
 הסכת" וכתוב ,"ישראל אלהיך לקראת

 ,נהוכו צריכים תורה דברי ,"ישראל ושמע
 ורצון בגוף להתקן צריכים תורה ודברי
 אצל בויש ,והתלבש יהודי אותו קם .כאחד

 הצדיקים אשריכם ,ואמר יהודה רבי
 רבי לו אמר. ולילה יומם בתורה שעוסקים

 רואמ ,עצמךהכנת את  עכשיו ש,יהודה
 תורה דברי שהרי ,כאחד שנתחבר דברך

 ולא ואם ,הלב קוןיות הגוף תיקון צריכים
 דברים אומר והייתי ,במטתי שוכב הייתי
 שיושב אחדאפילו ש ,שנינו הרי אלא .בלבי
 ומה ,עמו מתחברת השכינה ,בתורה קועוס

 ,עוד ולא .במטתי שוכב ואני כאן שכינה
 אדם שכל ,ועוד. צחות שצריכים אלא
 ,הלילה מחצות בתורה קולעס שקם

 ,)הלילה בחצות( צפון רוח כשמתעוררת
 עם להשתעשע בא הוא ברוך הקדוש

 הצדיקים וכל והוא .עדן בגן הצדיקים
 )םומקשיבי לו( מקשיבים כולם ,שבגן

 הקדוש ומה .מפיו שיוצאים דברים לאותם
 עולשמ שמתעדנים הצדיקים וכל הוא ברוך
 שוכב אהיה ואני ,הזו בשעה תורה דברי

  .דברך רואמ כעת ,לו אמר .במטתי

)ë çë úéùàøáá ( éúîù øùà úàæä ïáàäå
éäìà úéá äéäé äáöî"äéúù ïáà àéä àã íà 

 àùã÷î éá éðáúà äìòå àîìò ìéúùà ïîúîã
 éàãåé àåää äéùéø ó÷æ]å[à" êéà äìî éàä ì

 úåä àîìò éøáúà àì ãò äéúù ïáà àäå øùôà
 úàæä ïáàäå úøîà úàå àîìò ìéúùà äðéîå

øùà äì éåù á÷òéã òîùîã äáöî éúîù 
 áéúëã àúùä)æé íù ( íù øùà ïáàä úà ç÷éå

 àðáà éàäå äåä ìà úéáá á÷òéã åúå åéúåùàøî
 äéùéø øçñà àì äãåäé éáø íìùåøéá úåä

 øîàå çúô äéáâì)áé ã ñåîò ( úàø÷ì ïåëä
 áéúëå ìàøùé êéäìà)è æë íéøáã ( òîùå úëñä

 äðååë ïééòá àúééøåàã éìî ìàøùé ïéìîå
 àúåòøå àôåâá àð÷úúàì ïàòá àúééøåàã
 äéáâì áéúéå ùáìúàå éàãåé àåää í÷ àãçë
 éìãúùîã àé÷éãö ïåúà ïéàëæ øîàå äãåäé éáøã

à éìéìå àîåé àúééøåàá" àúùä äãåäé éáø ì
 àäã àãçë øáçúðã êìéî àîéà êîøâ úðååëã

àôåâã àðå÷ú ïééòá àúééøåàã éìîá àðå÷úå 
àáìãâàñøòá åàì éàå  éàáìáå àðáéëù é

 áéúéã ãç åìéôàã ïðéðú àä àìà ïéìî àðøîà
 äîå äéãäá úøáçúà àúðéëù àúééøåàá éòìå
 ãåò àìå éàñøòá áéëù àðàå àëä àúðéëù

ùð øá ìëã åúå àúåçö ïééòáã àìàã í÷ã 
 çåø øòúà ãë àéìéì åâìôî àúééøåàá éòìîì

 ïåôö)àéìéìã åâìôá (á÷" àòùòúùàì éúà ä
ðâá àé÷éãö íòïãòã àúäé÷éãö ìëå àåäå é à

 ïéúééö åäìë àúðâáã)ïéúééöå äéì ( ïéìî ïåðéàì
á÷ äîå äéîåôî é÷ôðã" ïéðãòúî àé÷éãö ìëå ä

 àäà àðàå àã àúòùá àúééøåàã éìî òîùîì
à éàñøòá áéëù"êìéî àîéà àúùä ì:  

 בפסוק שאמרת מה על שאלתי ,לו אמר
 ,)שאמרת השתיה אבן של סוד( הזה

 בית יהיה מצבה שמתי אשר הזאת והאבן"
 שמקשיבעכשיו ( ,השתיה אבן שזו "אלהים

à" àã à÷åñôá úøîàã äî ìò àðìéàù ì
)úøîàã äéúù ïáàã àæø ( øùà úàæä ïáàäå

éäìà úéá äéäé äáöî éúîù" äéúù ïáà àãã í
)éìîì úééöã àúùä ( ïáà àäã øùôà êéä

                                                                                                                                                                                     

א "ז קכח ע"א על תיקו"בהגר'  עי–המסתתרת ומתעלמת ביסוד כל העולם כולו ' הוא שכינתו ית א
שכן היא סיבת הכל ושורש הכל , שממנה הושתת העולם" אבן שתיה"והיא מכונה ) ג"א טז ע"כללים ח(
 ).ג"ב ל ע"ביאורים ח(

  ).א"נ(שיהיה לבוש  ב
  ).א"נ(היינו הכוונה וצריך שישב  ג
  ).הערת הזוהר(א ” סז עאחרי מות ד
 ).א"נ(ש לעיל דף סב "שהשעשוע גם בנשמות החיים וכמ' פי ה
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 טרם השתיה אבן שהרי ,אפשר איך )לדברי
 נשתל וממנה ,היתה העולם שנברא
 ,"שמתי אשר" אמרת ואתה ,העולם

 וכתוב ,כעת אותה שם שיעקב שמשמע
". מראשתיו שם אשר האבן את ויקח"

 הזו והאבן ,אל בביתהיה  שיעקב ,ועוד
 ישראל ארץ כל ,לו אמר .ירושליםב היתה

 .היתה תחתיו אבן ואותה ,תחתיו התקפלה
 וכתוב ,"שם אשר"כתוב ] אבל[ ,לו אמר

 ,לו אמר ".מצבה שמתי אשר הזאת והאבן"
 ,ואמר פתח. אותו רואמ ,הדבר ידעת אם

 בהקיץ אשבעה פניך אחזה בצדק אני"
 דוד של והדבקות החביבות ".תמונתך

 אבן" אמר ועליה ,הזאת באבן היתה המלך
 וכשרצה ".פנה לראש היתה הבונים מאסו

 זו אבן נטל ,רבונו כבוד במראה להסתכל
 שכל משום. נכנס כך ואחר ,להיבתח בידו

 נכנס לא ,רבונו לפני להראות שרוצה מי
 יבא בזאת" שכתוב ,זאת אבן עם אלא
 ,ואומר עצמו משבח ודוד ".הקדש אל אהרן

 דוד של עסקו וכל .פניך אחזה בצדק אני
  . מעלה כלפי כראוי זאת באבן להראות
 קרוהב לתיתפ קןית אברהם ,ראהבא ו
 אותה קןיות ,בעולם רבונו בטּו והודיע
 וישכם" שכתוב ,יכראו בתקוניה השעה

 ,מנחה תפלת קןית יצחק ".קרובב אברהם
 שיכול יןיד ויש דין שיש בעולם והודיע
 תפלת קןית יעקב. העולם את ולדון להציל
 מה קןישת הזו התפלה ובשביל ,ערבית

 לכן .כראוי לזה דםומק אדם קןית שלא
  ואמר עצמו את בחיש

à äðîå úåä àîìò éøáúà àì ãò äéúù ìéúù
 á÷òéã òîùîã éúîù øùà úøîà úàå àîìò

 àúùä äì éåù]áéúëå) [áéúëã()  çë úéùàøá
çé ( åúå åéúåùàøî íù øùà ïáàä úà ç÷éå

 íìùåøéá úåä àã àðáàå äåä ìà úéáá á÷òéã
à" àéääå éåúåçú ìôëà ìàøùéã àòøà ìë ì

à úåä äéúåçú ïáà" áéúëå áéúë íù øùà ì
)áë íù (éúîù øùà úàæä ïáàäåà äáöî " éà ì

 øîàå çúô äì àîéà äìî úòãé)åè æé íéìäú (
 êúðåîú õé÷äá äòáùà êéðô äæçà ÷ãöá éðà
 éàäá äéìéã àúå÷áãå àúåáéáç àëìî ãåã

ïáàà øîà äìòå äåä )áë çé÷ íù ( åñàî ïáà
 àìëúñàì àòá ãëå äðô ùàøì äúéä íéðåáä

äéøîã àø÷é åæéçáá äéãéá ïáà éàäì ìèð 
éò øúáìå àúéîã÷á éòáã ïàî ìëã ïéâá ìé

 ïáà éàäá àìà ìéòà àì äéøî éî÷ äàæçúàì
 áéúëã)â æè àø÷éå ( ùãå÷ä ìà ïøäà àáé úàæá

÷ãöá éðà øîàå äéîøâ çáùî ãåãåâ êéðô äæçà 
 ïáà éàäá äàæçúàì ãåãã äéúåìãúùà ìëå

 àìéòìã éáâì úåàé à÷ãë  
àøôöã àúåìö ïé÷úà íäøáà éæç àúã 

àîìòá äéøàîã åáéè òãåàå àéää ïé÷úàå 
àäðå÷úá àúòùä áéúëã úåàé à÷ãë ) úéùàøá

â áë ( àúåìö ïé÷úà ÷çöé ø÷áá íäøáà íëùéå
ïééã úéàå ïéã úéàã àîìòá òãåàå äçðîãå 

 àúåìö ïé÷úà á÷òé àîìò ïãéîìå àáæùì ìéëéã
 àìã äî ïé÷úàã àã àúåìö ïéâáå úéáøòã
 êë ïéâá úåàé à÷ãë àðã úîã÷î ùð øá ïé÷úà

 äéîøâ çáùøîàå  
  áò/á  
 שעד ,"מצבה שמתי אשר הזאת והאבן"

. כמותו אחר אותה קןית לא שעה אותה
 מראשתיו שם אשר האבן את ויקח" ולכן

 שהיתה ,"מצבה" זה מה ".מצבה אתה וישם
 על שמן קוויצ" .אותה והקים ,נפולה

 àéää ãòã äáöî éúîù øùà úàæä ïáàäå
éå êë ïéâáå äéúååë àøçà äì éåù àì àúòù ç÷

 äúåà íùéå åéúåùàøî íù øùà ïáàä úà
åäã äáöî éàî äáöîä ÷åöéå äì íé÷åàå äìéôð 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(מלכות  א
  ).א"נ(ת "ת ב
  ).א"נ(ת "אחזה פניך פני הת' אני בצדק מ ג
  .יהל אור' עי ד
תקון וקישוט ההיכלות בסוד בתולות אחריה ' פי). א"נ(תפלה ובכל תפלות בחינות שונות בה ' נק' מ ה

ש בהיכלותיה וכן יצחק אבל יעקב תקן יותר "שהוא ת' ש תקן תפלת שחרית תקן וקישוט המ"וזרעותיה 
  ). א"נ(ש מה דלא אתקין בר נש אחרא "שהוא יחודא דגופא גם שמטתו שלמה וז

 ).א"נ(ח "ז. ס יצחק בגבורה"פירוש עונש העובר על המצוות וז ו
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 לעשות ביעקבתלוי  הדבר שהרי ,"ראשה
 יהודה רבי בא .העולם בני מכל יותר

 אתהו )ואיך( ,ידעת זה וכל ,לו מרא .ונשקו
 ,לו אמר .עולם חיי ומניח בסחורה עוסק

 בנים שני לי ויש ,לי דחוקההשעה היתה 
 עוסק ואני ,הרב בבית היום כל ועומדים
 כדי למורם שכר להם ולתת במזונם
  .בתורה שיעסקו

 ãáòîì àúìî àéìú á÷òéá àäã äùàø ìò ïîù
 äé÷ùðå äãåäé éáø àúà àîìò éðá ìëî øéúé

à" úòãé éàä ìëå ì)êéäå (]å[ ìãúùî úà
à àîìò ééç çðîå àúøåçñá" éì à÷éçã äåäã ì
÷å ïéðá ïéøú éì úéàå àúòù éáá àîåé ìë ïéîéé

 øâà ïåì áäéîìå åäééðåæî ìò àðìãúùà àðàå áø
àúééøåàá ïåìãúùéã ïéâá åäééøåîì:  

 דוד כסא על ישב ושלמה" ,ואמר פתח
 השבח הוא מה ".מאד תוומלכ ןוכיות אביו
 עליה ושם שתיה אבן שהתקין אלא .הזה
 ".מאד תוומלכ ןוכיות" ואז ,הקדשים קדש

 שהרי ,"עולם ברית רולזכ וראיתיה" וכתוב
 ומי ,תמיד בה חשקו הוא ברוך הקדוש

 ועל .רבונו לפני נכנס לא ,עמה נראה שלא
". עולם ברית רולזכ וראיתיה" כתוב זה
 ,הוא סוד ".וראיתיה" זה מה ,"וראיתיה"

" ' וגומצחות על וית והתוית" שנאמר כמו
 שםור זה ,אומרים ויש .עליהם להראות

  .שבבשר הקדוש האות

îàå çúô ø)áé á à íéëìî ( ìò áùé äîìùå
 àçáù éàî ãàî åúåëìî ïåëúå åéáà ãåã àñë
 ùã÷ äìò éåùå äéúù ïáà ïé÷úàã àìà àã
 áéúëå ãàî åúåëìî ïåëúå ïéãëå íéùã÷ä

)æè è úéùàøá (íìåò úéøá øåëæì äéúéàøåà 
á÷ àäã" àìã ïàîå øéãú äá äéìéã àúáåàéú ä

]éæçúà) [éæçúé(äéøàî éî÷ ìéòà àì äá  ìòå 
 äéúéàøå íìåò úéøá øåëæì äéúéàøå áéúë àã

 øîà úàã äîë àåä àæø äéúéàøå éàî) ìà÷æçé
ã è (åâå úåçöî ìò åéú úéåúäå ' äàæçúàì

 éã àùéã÷ úàã åîéùø àã éøîàã àëéàå åäééìò
àøùáá:  

 ).כך( הוא הכל ודאי ,יהודה רבי אמר
 בסוד עומדת בעולם שנראית זו קשת אבל

 עתידה ,מהגלות ישראל וכשיצאו ,עליון
 הזו ככלהצבעים ב להתקשט זו קשת

 ,יהודי אותו לו אמר .לבעלה שמתקשטת
 ,מהעולם מסתלק כשהיה ,אבא לי אמר כך

 עד משיח לרגלי תצפה אל )לי אמר(
 שטתומק )בענן( בעולם זו קשת שתראה

 צפה ואז ,לעולם ויואר מאיריםצבעים ב
 רולזכ וראיתיה" שכתוב ,לנו מנין. למשיח

צבעים ב שנראית וכעת ".עולם ברית
 שלא )רולזכ והיא( ,לזכרון נראית ,חשוכים

צבעים ב נראית זמן באותו אבל .מבול יבא
 כלה כמו קוןיבת שטתוומק מאירים

 ברית רולזכ" ואז ,לבעלה שמתקשטת
 הברית את הוא ברוך הקדוש רוויזכ ".עולם

 זהו ,מהעפר ויקימה בגלות שהיא הזו
 דויד ואת אלהיהם 'ה את ובקשו" שכתוב

 àåä àìë éàãå äãåäé éáø øîà]éëä[ ìáà 
àîéé÷ äàìò àæøá àîìòá éæçúàã úù÷ éàäá 

 úù÷ éàä àðéîæ àúåìâ ïî ìàøùé ïå÷ôé ãëå
 äìòáì àèù÷úîã àã äìëë éåðååâá àèù÷úàì

à" äåä ãë àáà éì øîà êë éàãåé àåää ì
 àîìòî ÷ìúñî)éì øîà ( éìâøì éôöú àì

)ã(ò àçéùî àîìòá úù÷ éàä éæçúéã ã
)àððòá (éðååâá àèù÷úîâ øéäðúéå ïéøéäð 

 áéúëã ïìðî çéùîì äéì éôö ïéãëå àîìòì
 àéæçúàã àúùäå íìåò úéøá øåëæì äéúéàøå

 àéæçúî ïéëåùç ïéðååâá]àðøëåãì[) øåëæì àéäå (
 àééæçúà àðîæ àéääá ìáà ìåáî éúéé àìã

éðååâá äìëë àðå÷úá àèù÷úîå ïéøéäð ï
 íìåò úéøá øåëæì ïéãëå äìòáì àèù÷úîã

á÷ øëãéå"äéàã úéøá éàäì äå íé÷éå àúåìâá 
ää àøôòî äì" ã)ä â òùåä (åäé úà åù÷áå" ä

                                                           

, גוונין' ויש לקשת ג. זיווג יסוד במלכות' נוי לבחיהוא כי" קשת בענן"ו, היסוד' הוא כינוי לבחי" קשת" א
ב "ה ח"דע(ת ומתייחד במלכות "גוונין דחג' ואז נהיר היסוד בג, ת המאירים ביסוד"הגוונין דחג' הרי הם ג

 ).א"פח ע
תובעים ' ז אין יחוד זה שלם כי בזה הקלי"ת ועכ"גוונין חג' כליל בג' מורה סוד יחוד עליון קשר המ' פי ב

תרומה ולכן בא בגוון חשוכין אבל בגאולה האי קשת אתקשטא בגוונין ' פ' ו בחשאי כנז"לזה בשכמלחלק ו
  ).א"נ(ח "ז. 'וזהו תגלה ותראה מלכותו עלינו דוקא כו' בלתי התלבשות הקלי

 ).א"ד(ב ”א ובתקון יח לב ע”קטז ע ג
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 ואת אלהיהם 'ה את ועבדו" וכתוב ,"מלכם
 אקים אשר ,"להם אקים אשר מלכם דוד

 דויד סוכת את אקים" שנאמר כמו ,מעפר
 ברית רולזכ וראיתיה" זה ועל ".פלתוהנ

 ,אבא כך ואמר. מהעפר ולהקימה ,"עולם
 .וזכרונה ישראל לתוגא בתורה נזכרהלכן ש

 נח מי רועבמ נשבעתי אשר" שכתוב וזהו
 עליך ףומקצ נשבעתי כן הארץ על עוד

  ".בך ומגער

ìàäíëìî ãåã úàå íäéà áéúëå )èé ì äéîøé (
åäé úà åãáòå"ìà ää øùà íëìî ãåã úàå íäé

íäì íé÷àá úàã äîë øôòî íé÷à øùà  øîà
)àé è ñåîò ( àã ìòå úìôåðä ãåã úëñ úà íé÷à

 íìåò úéøá øåëæì äéúéàøåå àøôòî äì àî÷àì
 àúééøåàá øëãà êë ïéâáã àáà éëä øîàå

 äìéã àðøëåãå ìàøùéã àð÷øåô]åäàåä à [
)àãá( >àåä àãå < áéúëã)è ãð äéòùé ( øùà

 éúòáùð ïë õøàä ìò ãåò çð éî øåáòî éúòáùð
 øòâîå êéìò óåö÷îêá:  

 רבי ". התיבהמן צאיםוהי נח בני ויהיו"
 ,"נח בני ויהיו" שכתוב כיון ,אמר אלעזר

 בנים וכי ," התיבהמן צאיםוהי" אמר למה
 לו אמר .בהימהת יצאו שלא לו היו אחרים

 בניו הולידו כך אחר שהרי ,כן ,אבא רבי
 והם ,"' וגושם תותולד אלה" שכתוב ,בנים

 מן צאיםוהי" כתוב ולכן .בהימהת יצאו לא
 ,אמר שמעון רבי". ויפת וחם שםהתיבה 

 הקדוש כשנתן בעולם מצוי הייתי לויא
 של וספרו בעולם חנוך של ספרו הוא ברוך
 בין ימצאו שלא מתחזק הייתי ,אדם

 החכמים כל חששו לא כי ,האנשים
 אחרים בדברים וטעו בהם להסתכל
 ,אחרת לרשות עליונה מרשות להוציא

 דברים יודעים םהעול חכמי הנה וכעת
. רבונם בעבודת ומתחזקים אותם יםסותמו

 ,)תוספתא( הסודות בסוד מצאתי זה ופסוק
ון הטמ שמחותה כל תשמח שכשמעורר

 ,דקיק אור ממנו מאיר הזקנים זקן ,וסתום
 בשמן לימין מאיר שמחת כל השמחות

 היין שמחתב לשמאל ומאיר ,עליון משחה
 של( השמחב לאמצע מאירו ,הטוב

 מתעוררת רוח .צדדים שני של )הארגמן
 .בזה זה םידבק, ברוח תןוונ עולה ורוח
 יוצאת שלש מתוך .שלשב נכנסים שלש
 הרוח עוברת ,בברית שדבקה אחת ברית

 בשני תנתוכשנ ,ממנו ומתעברת העולה

 äáéúä ïî íéàöåéä çð éðá åéäéå) è úéùàøá
çé (éå áéúëã ïåéë øîà øæòìà éáø çð éðá åéä

 ïéðøçà ïéðá éëå äáéúä ïî íéàöåéä øîà éàîà
à àúåáéú ïî é÷ôð àìã äéì ååä" ïéà àáà éáø ì

 áéúëã ïéðá éåðá åãéìåà øúáì àäã) úéùàøá
é àé (åâå íù úåãìåú äìàå ' åâî é÷ôð àì ïåðéàå

 íù äáéúä ïî íéàöåéä áéúë êë ïéâáå àúåáéú
ù àðéåä åìéà øîà ïåòîù éáø úôéå íç çéë

á÷ áéäé ãë àîìòá" àîìòá êåðçã àøôñ ä
 ïåçëúùé àìã àðôé÷úà íãàã àøôñå)éðéá (

]éðá[ ïàîëç ìë åùééç àìã ïéâá àùðà 
ïéðøçà ïéìîá ïòèå åäá àìëúñàìâ à÷ôàì 

àøçà åùøì äàìò åùøîã éîéëç àä àúùäå 
 àðçìåôá éô÷úúîå ïåì ïéîúñå ïéìî ïéòãé àîìò

 àø÷ éàäå ïåäéøàîã]àúôñåú [ àðçëùà) àæøá
ïéæøã( >áàúôñåú< ãëãäìëã äåãç øòúà å 
ïååãçæ ]àîéúñ àøéîèç øéäðà ïéúáñã àúáñ 

>äéðî <]äðéî[ äåãç ÷é÷ã åøéäð >ìëã <]ìòã[ 
ïååãç[ øéäðå äàìò úåáø çùîá àðéîéì øéäð 

 àúéòöîàì øéäð áè àøîçã äååãçá àìàîùì
 äååãçá]àðååâøàã[ øòúà çåø ïéøèñ ïéøúã 

à÷ìñ çåøå àçåøá áéäééúàå )ï÷áã] (ïà÷áã[ 
 àãá àã]ãç à÷ôð úìú åâî úìúá ïéìàò úìú[ 

                                                                                                                                                                                     

 ).ב"א טז ע"כללים ח(מידת המלכות שדוד המלך היה אחיד בה ' פי א
  ).ו"לש(א "א ופו ע"ג פד ע"ב וח" קיב עלקמן ב
  ).א"נ(בחכמות חיצוניות והשבעות לחפציהם כדור אנוש  ג
 ).א"נ(מהקדושה והיחוד אל מקום הפירוד  ד
  ).א"נ(מצד התחתונים הן לטוב הן למוטב ' התעוררות מ' פי ה
 ).א"נ(ח "ז. שמחות והבינה הוא שמחת כל השמחות' מדות שהם ז ו
  ).א"נ(בבינה  ז
מ פירוש כל "במק' א שהם זקנים ואריך הוא זקן הזקנים ועי"הוא אריך טמיר וסתים תוך או' פי ח

  ).א"נ(ב "הרש. המאמר



 øäæúéùàøá 

352 

 ãç à÷ôð[ çåø úøáòúà úéøáá à÷áãã úéøá  ברוח רוח נדבקים ,צדדים
 ïéøúá úáéäééúà ãë äéðî úøáòúî à÷ìñã

àçåøá àçåø å÷áãúà ïéøèñ  
  âò/à  

 בהיות ונח .בנים משלשה ומתעברות
 שלשת דוגמתכ ,שלשה מהם יצאו

 ,יבה התמתוך שיצאו הם ואלה ,העליונים
 שבצד חם ,ימין שבצד שם .ויפת וחם שם

 וחם. "אותם שכולל ארגמן יפת ,שמאל
 ,סיגים תחתמ הזהב זוהמת ,"כנען אבי הוא

 נחש של רוח הטומאה התעוררות
 אבי הוא וחם" ,ואמר רשם ולכן ,הקדמוני

 אותו ,העולם על קללות שהביא ,"כנען
 פני שהחשיך כנען אותו ,שהתקלל כנען

 כולם מכלל יצא לא )כלם( ולכן. הבריות
 ,"כנען אבי הוא וחם" שכתוב זה אלא

 כתוב ולא ,העולם את שהחשיך אותומ
 אבי הוא יפת או כך אבי הוא ושם זה בכלל

 אבי הוא וחם" ואמר קפץ מיד אלא ,כך
 מה אברהם כשבא ,זה ועל. ודאי "כנען
 לאעדיין ש ,"בארץ אברם רוויעב" ,כתוב
 של זרע באו ולא ,האבות של קיום היה

 שם ויכנס הזה השם שיצא ,לעולם ישראל
 נקראה ,צדיקים ישראל כשהיו .קדוש עליון
 כשלאו ".ישראל ארץ" ,הזה השם על הארץ

 ארץ" ,אחר שם על הארץ נקראה ,זכו
 עבד כנען ארור ויאמר" כתוב זה ועל". כנען

 קללות הביא שהוא ,"לאחיו יהיה עבדים
 תהא ארור" ,כתוב מה ובנחש .העולם על

 עבד" שכתוב מה היינו ,"הבהמה מכל
 ,"ויפת וחם שם" כתוב זה ועל ,"עבדים
 , התיבהמן היוצאים נח בני אלה שלשת

  .שאמרנו כמו

 å÷ôð äáéúå çðå ïéðá úìúî ïàøáòúîå
 àðååâë àúìú åäééðî>àúìúã <]àúúìã[ ïéàìò 

 úôéå íçå íù àúåáéú åâî å÷ôðã ïåðéà ïéìàå
 øèñáã íç àðéîé øèñáã íù úôé àìàîù

 ïòðë éáà àåä íçå ïåì ìéìëã àðååâøà) úéùàøá
çé è (ïéôéèñ÷ úåçú àáäãã àîäåæà àúåøòúà 

 íéùø êë ïéâáå äàîã÷ ùçðã àáàñî àçåøã
 ìò ïéèååì éúééàã ïòðë éáà àåä íçå øîàå
 ïòðë àåää àéèìúàã ïòðë àåää àîìò

 êë ïéâáå ïééøá éôðà êéùçàã)åäìë(  àì]÷éôð [
)å÷ôð(åâî  íçå áéúëã àã àìà åäìëã àììë 

 ïòðë éáà àåäî áéúë àìå àîìò êéùçàã àåää
 éáà àåä úôé åà êë éáà àåä íùå àã àììëá
 éàãå ïòðë éáà àåä íçå øîàå õô÷ ãéî àìà êë

]å[ áéúë äî íäøáà àúà ãë àã ìò) úéùàøá
å áé ( àîåé÷ äåä àì ãòã õøàá íøáà øåáòéå

òá ìàøùéã àòøæ åúà àìå ïäáàã ÷åôéã àîì
 ååä ãë àùéã÷ äàìò àîù ìåòééå àã àîù
 õøà àã àîù ìò àòøà éø÷à ìàøùé ïéàëæ
 àøçà àîù ìò àòøà éø÷à åëæ àì ãë ìàøùé

 áéúë àã ìòå ïòðë õøà)äë è íù ( øåøà øîàéå
 éúééà åäéàã åéçàì äéäé íéãáò ãáò ïòðë

 áéúë äî ùçðáå àîìò ìò ïéèååì)ãé â íù (
îäáä ìëî äúà øåøà áéúëã åðééä ä) è íù

äë ( úôéå íçå íù áéúë àã ìòå íéãáò ãáò
 äáéúä ïî íéàöåéä çð éðá ïéìà úìú

ïðéøîà÷ãë:  
 כל של קיוםם ה ,"נח בני אלה שלשה"

 ומאלה" .עליון סוד של הקיוםו ,העולם
 שלשת של )זה( סוד היינו ,"הארץ כל נפצה

 ששופע נהר שכשאותו ,העליוניםצבעים ה
 שלשת של בכח הגן את משקה ,ויוצא

צבעים ה נפרדים ומשם ,הללו העליונים
 ,רויבחב כלול ואחד אחד כל שלמטה
 התפשט הוא ברוך הקדוש שכבוד להראות
 בעליונים אחד והוא ,ולמטה למעלה

 שלשת ,אלעזר רבי אמר. ובתחתונים

 çð éðá äìà äùìù)èé íù ( ìëã àîåé÷
 ìë äöôð äìàîå äàìò àæøã àîåé÷ àîìò

 àæø åðééä õøàä)àãúìú  (]úìúã[ ïéàìò ïéðååâ 
 àúðâì é÷ùà ÷éôðå ãéâðã øäð àåää ãëã
 ïéðååâ ïùøôúà ïîúîå ïéàìò ïéìà úìúã àìéçá
 äàæçàì äéøáçá ìéìë ãçå ãç ìë àúúìã

á÷ã àø÷éã" ãç åäéàå àúúå àìéòì èùôúà ä
 ïéìà ïéðååâ úìú øæòìà éáø øîà éàúúå éàìòá

]ïåðéà ìëá) [ìëá ïåðéà( äùåã÷ã øèñî ïééúàã 
                                                           

  ).א"ד(זוהם הזהב שתחת הסיגין הנשפע מכור הזהב ורמז אל תוקף הדין הנשפע מהגבורה העליונה  א
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 מצד שבאים אותם בכל הללוצבעים ה
 אלו צבעים שלשת של וממראה ,שהוהקד

 הרוח מצד שבאים ותםא לכל נפרדים
 תמצא הדרגות בסוד וכשתסתכל .האחרת

 ,הצדדים אותם לכלצבעים ה נפרדים איך
 אותם של בסוד למטה שנכנסים עד

 של )הצדדים( הצנורות ושבעה עשרים
 והכל. התהומות את שמכסים הדלתות

 של חלקם אשרי .עליונים לחכמים ידוע
 בכבודם רוצה הוא ברוך שהקדוש הצדיקים

 עליהם .עליונים חכמה סתרי הםל להיוג
  ".להודיעם ובריתו ליראיו 'ה סוד" כתוב

 ïåðéà ìëì ïàùøôúî ïéìà ïéðååâ úìúã åæéçîå
 ìëúñú ãëå àøçà àçåøã àøèñî ïééúàã

î êéä çëùú ïéâøãã àæøá ìëì ïéðååâ ïùøôú
ïåðéàã àæøá àúúì ïéìééòã ãò ïéøèñ ïåðéàà 

 ïéøåðö ïéøùòå äòáù)]ð"à (éøèñ [éùãã 
)ãøéù(á ïéîéëçì àòéãé àìëå éîåäúì ïééôçã 

á÷ã àéé÷éãöã ïåä÷ìåç äàëæ ïéðåéìò" éòøúà ä
 åäééìò àúîëçã ïéàìò ïéøúñ ïåì éìâå ïåäéø÷éá

 áéúë)ãé äë íéìäú (åäé ãåñ"éàøéì ä åúéøáå å
íòéãåäì:  

 אתה אלהי 'ה" ,ואמר אלעזר רבי פתח
 עצות פלא עשית כי שמך אודה ארוממך

 אדםי  כמה יש לבנ".מןוא אמונה קומרח
 ולשבח הוא ברוך הקדוש בכבוד להסתכל

 את לשבח שיודע מי שכל משום ,לכבודו
 את עושה הוא ברוך הקדוש ,כראוי רבונו
 ברכות שמרבה אלא ,עוד ולא .רצונו

 לשבח שיודע מי ,כן ועל. ולמטה למעלה
 הוא חביב ,שמו את וליחד רבונו את

 הוא ברוך והקדוש ,למטה ונחמד למעלה
 ויאמר" כתוב ועליו ,)בכבודו( בו משתבח

  ".אתפאר בך אשר ישראל אתה עבדי לי

 øîàå øæòìà éáø çúô)à äë äéòùé (åäé" ä
ìàä àìô úéùò éë êîù äãåà êîîåøà äúà é

÷åçøî úåöò éðáì ïåì úéà äîë ïîåà äðåîà 
á÷ã àø÷éá àìëúñàì àùð" äéø÷éì àçáùìå ä

äéøàîì àçáùì òãéã ïàî ìëã ïéâáâ à÷ãë 
á÷ úåàé" àìà ãåò àìå äéúåòø äéì ãéáò ä

 òãéã ïàî àã ìòå àúúå àìéòì ïàëøá éâñàã
 àåä áéáç äéîù àãçéìå äéøàîì äéì àçáùì

á÷å àúúì ãéîçå àìéòì" äéá çáúùî ä]ð"à 
äéø÷éá[ áéúë äéìòå )â èî íù ( éãáò éì øîàéå

øàôúà êá øùà ìàøùé äúà:  
 רבי ".כרם ויטע האדמה איש נח ויחל"

 עדן מגן ,אמר אחד .יוסי ורבי יהודה
 ואחד ,כאן אותה ונטע גרשה )נתרכבה(

 ושתל אותה ועקר ,היתה בארץ ,אמר
 ונצנצו פירות עשתה יום ובאותו ,אותה

 ושותה אותה סוחט הוהי ,וענבים לבלובים
 סוד ,אמר שמעון רבי. ומשתכר מהיין

 נח כשרצה .הזה בפסוק כאן הוא החכמה
 ,הראשון אדם שבדק חטא באותו קולבד
 ולתקן לדעת אלא ,בו להתדבק כדי לא

 קולבד ענבים סחט ,יכל ולא ,העולם
 וישכר" )אז( ,לזה שהגיע כיון ,כרם באותו

 íøë òèéå äîãàä ùéà çð ìçéå) è úéùàøá
ë ( ïãò ïâî øîà ãç éñåé éáøå äãåäé éáø
)úáëøúà (]úëøúúà[ øîà ãçå àëä äì áéöðå 

îåé àåääáå äì ìúùå äì ø÷òå úåä àòøàá à
ïéáìáì úöéðå ïéáéà úãáòã èéçñ äåäå íéáðòå 

 àæø øîà ïåòîù éáø éåøå àøîç ïî éúùå äì
 çð àòá ãë àø÷ éàäá àëä åäéà àúîëçã

ïåùàøä íãà ÷ãáã àáåç àåääá ÷ãáîìä åàì 
 àîìò àð÷úàìå òãðîì àìà äéá à÷áãúàì

íøë àåääá ÷ãáîì ïéáðò èçñ ìéëé àìåå ïåéë 
 éàäì àèîã]ïéãë[å øëùéå  äéì äåä àìå ìâúé

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(' ז זיני מסאבותא רברבין וכו"א כ”אחרי מות עט ע א
  ).א"נ(ב "הרש. די הדלתות כי תרגום דלת דשאפירוש צד ב
ש דאסגי ברכאן לכל הפותח מקורי "ה עביד ליה רעותיה לפניו וז"ד המדות ולכך קב"היודע לשבח ע' פי ג

  ).א"נ(ח "ז. ג"זה שבח הנביא על סדר המדות כנזכר בבלק קכ' הברכות כלם ובפ
 ).א"ד(היה מציץ ציץ ופרח מיד בלי עכוב  ד
  ).ב"ב פד ע"ה ח"דע ( ובאיזה מקום נתפתה אחריהם,ר"נכשל אדהבו ראות את המקום שנכנס ל' פי ה
שם  ("כרם חמר ענו לה") 'ישעיה ה ("צבאות' כרם ה"כ "כמאמהמלכות דאצילות כינוי ל כרם הוא שכן ו

 כי הוא עטרה , ובה הוא סוד היין המשמח,קדשים דהבריאההא מתפשט ושוכן בהיכל קדש ו וה,)ז"כ
 מן החיצונים שלא ות להיות שמורכות כי הגבורות צרי,יין המשומרבחינת  ושם הוא ,להבת יהדגבורה ש

 נאחזו ,נשתרבב הרע למעלהכ "עי ש,ר"י החטא של אדה" וע,א מהגבורותי יניקתן השכן ,ןיתאחזו בה
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 ולכן , לעמודכח לו היה ולא ,"ויתגל
 שהיתה העולם של פרצה להיג ,"ויתגל"

 זה ועל ,א"בה כתוב "האהבתוך " .סתומה
  בתוך ,"ביתה פתח אל תקרב ואל" כתוב

 éìâ ìâúéå êë ïéâáå í÷éîì àìéç äéì äåä àìå
íéúñ äåäã àîìòã äöøôà áéúë äìäà êåúá 

äá" à] áéúë àã ìòå)ç ä éìùî ( ìà áø÷ú ìàå
äúéá çúô[áêåúá   

  âò/á  
 בני וז דוגמאכ. כרם אותה של האה
 נתן מי וכי ,יין שתויי שהיו ששנינו אהרן
 תעלה אםו ,לשתות מקום באותו יין להם

 ,כך לא ,יין ששתו חצופים שהיו בדעתך
 ויקריבו" שכתוב ,שתו יין מאותו ודאי אלא
 ,"זרה אש" כאן כתוב ,"זרה אש 'ה לפני

 דבר והכל ,"זרה מאשה לשמרך" שם וכתוב
 וישכר היין מן וישת" ,וז דוגמאכ ןוכ. אחד

 כמו כנען אבי חם התעורר זה ועל ,"ויתגל
 ומה . לשלוטלכנען מקום תןיונ ,שנתבאר

 .אותו רסיס ,הברית בסוד צדיקה זה שהיה
 ולכן. קיום אותו ממנו שהעביר ,ושנינו

 התעוררו הקללות שהרי ,"ארור" אמר
 ויאמר" זה ועל( .בעולם ידו על להיבתח
 העולם על אוויב קללות שהרי ,"כנען ארור

 שנאמר כמו ,"יהיה עבדים עבד" ).כבתחלה
 קןוית הכל ,"' וגוהבהמה מכל אתה ארור"

 צאוֵי וכולם .קןוית לא והוא ,לבא לעתיד
 לאותם הוא וסוד .צאֵי לא והוא ,לחרות

  .התורה ושבילי דרכי שיודעים

äìäàâ ïøäà éðá àã àðååâë íøë àåääã 
ååä ïéé ééåúù ïðéðúãã àøîç ïåì áéäé ïàî éëå 

ñ éà éúùîì øúà àåääá" ååä ïéôéöç ïåðéàã ã
 àøîç ååøã]åàì[àåääî éàãå àìà éëä  àøîç 
 áéúëã ååø)à é àø÷éå (åäé éðôì åáéø÷éå" ùà ä

äøæä íúä áéúëå äøæ ùà àëä áéúë )ä æ éìùî (
äøæ äùàî êøîùìå àðååâë ïëå äìî ãç àìëå 

 ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùéå àã)àë è úéùàøá( 
 øîúàã äîë ïòðë éáà íç øòúà àã ìòå

 äàèìùì ïòðëì øúà áéäéúàå]]äîå [>éàîå <
 äåäã>ïéãä< åñøñ úéøáã àæøá ÷éãö >àéðúå <

]ïðéðúãë[ àîåé÷ àåää äéðéî øáòàã >êë ïéâáå <
]òå"ã[ àúéîã÷á åøòúà ïéèååì àäã øåøà øîà 

àîìòá äéãé ìò[)  àäã ïòðë øåøà øîàéå àã ìòå
àúéîã÷ãë àîìò ìò ïåúéé ïéèååì ( íéãáò ãáò

 äîäáä ìëî äúà øåøà øîà úàã äîë äéäé
åâå 'àðîæì ï÷úúé àìë ï÷úúé àì àåäå éúàã 

 åäéà àæøå ÷åôé àì àåäå åøéçì ïå÷ôé àìëå
àúééøåàã éìéáùå éåçøà éòãéã ïåðéàì:  

 וחטאתי אדע אני פשעי כי" ,ואמר פתח
 שמרילה אדם לבני יש כמה ,"תמיד נגדי

 שהרי ,הוא ברוך הקדוש לפני מחטאיהם
 ולא למעלה חטאו רשום ,אדם שחטא אחר

 כמו ,רבה ובהתש של בכח רקאלא  ,נמחק
 לך ותרבי בנתר תכבסי אם כי" שנאמר

  ". לפני עונך נכתם ריתוב

 øîàå çúô)ä àð íéìäú ( òãà éðà éòùô éë
 àùð éðáì ïåì úéà äîë ãéîú éãâð éúàèçå

á÷ éî÷î åäééáåçî àøîúñàì" øúáì àäã ä
 àìå àìéòì äéáåç àåä íéùø ùð øá àèçã

øá ÷çîúàæ ]àúáåéúã àô÷åúá[ äîë àéâñ 
àã øîà ú)áë á äéîøé ( øúðá éñáëú íà éë

                                                                                                                                                                                     

ים סוד הסיגנעשה  בסוף הגבורות שבה כ" ועי".רגליה יורדות מות" ובסוד ,התהחיצונים בסופה ובתחתי
משתה שמנים ", )ה"תהלים ע( "יין חמר מלא מסך"כ "כמאמה ,יין המשכרבחינת ושם הוא . ' וכווהשמרים

 ).ב"ב פד ע"ה ח"דע(כרם ' כ לבחי" נעשית מלכות הרשעה גויניקה הזהי " וע.)ה"ישעיה כ ("משתה שמרים
 שכן ,הפרצה מה ונסת,קצת במר" הנה נתקן חטא דאדה,נעשה דין ברשעיםם  ש,י המבול" עשכן א

ר וגלי ו חזר וניע, כאשר נכשל נח באותו היין המשכרמנם א. הקליפותות מתבטלי אז,הרשעים כליןאשר כ
 ).ב"ב פד ע"ה ח"דע (פרצה דעלמא דהוה סתים

  ).ב"ב פד ע"ה ח"דע( מלכות הרשעה נקראת בית ואהל ב
  ).א"נ(ח "א. ס הכתוב באברהם ויט אהלה שתיקן מה שפרץ נח והקים הוא"ז ג
  ).ג"ב פד ע"ה ח"דע(ל "כלומר שהם נכנסו לאותו הנסיון של נח וכנ ד
ב "ב ונז ע"א ונו ע"ב דף ס ע"ב ולח ע"ב ולז ע"ג לג ע"א וח"ב קצג ע"ב וח"א וקמח ע"לקמן קצב ע' עי ה

 ).ו"לש(
 ).ג"ב פד ע"ה ח"דע(והשכינה התרחקה , דאצילות' כלומר במקום נוק ו
  ).א"ד(בכח גדול התשובה  ז
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úéøåá êì éáøúåàéðôì êðåò íúëð :  
 הקדוש לפני אדם שחטא כיון ,בא וראה

 .שםור עושה ,אחת פעם הוא ברוך
 אותו יותר מתחזק ,שניה פעם בו וכשחטא

 מתפשט ,שלישית פעם בו חטא .שםוהר
 כתוב ואז ,זה לצד זה מצד הכתם אותו
  .לפני עונך נכתם

 לפני המלך דוד שחטא כיון ,הבא ורא
 ,שבע בת של העסק על הוא ברוך הקדוש

 ,לעולמים עליו נרשם חטא שאותו חשב
 לא חטאתך העביר 'ה גם" ,כתוב מה

 אמר. מלפניו שםוהר אותו ריהעב ,"תמות
 היתה שבע שבת שנינו והרי ,אבא רבי לו

 למה ,העולם שנברא מיום המלך דוד של
 החתי אוריהל הוא ברוך הקדוש אותה נתן

 הקדוש של דרכו כך ,לו אמר .לזה מקדם
 אדם לבן מנתושמז גב על אף ,הוא ברוך

 עד אותה ונושא אחר מקדים ,שלו להיות
 נדחה ,זמנו שהגיע כיון .זה של זמנו שמגיע

 שבא הזה האחר מלפני אותה שנשא זה
 לפני וקשה .מהעולם ומסתלק כך אחר

 מהעולם להעבירו הוא ברוך הקדוש
. הזה האחר מלפני זמנו הגיע לאן עדייכש

 כפי( החתי לאוריה שנתנה שבע שבת וסוד
 למה ותמצא יקיוד צא ,בתחלה )שאמרנו

 שבאו בטרם לכנען הקדושה הארץ נתנה
 אחד סוד והכל ,זה דבר ותמצא ,ישראל

  .אחד ודבר הוא

á÷ éî÷ ùð øá áçã ïåéë éæç àú" àðîæ ä
 àðééðú àðîæ äéá áç ãëå åîéùø ãéáò àãç

øéúé åîéùø àåää ó÷úúàá äéá áç > àðîæ
äàúéìú< àã àøèñî àîúë àåää èùôúà 

 áéúë ïéãë àã àøèñì)íù ( éðôì êðåò íúëð
á÷ éî÷ áçã ïåéë àëìî ãåã éæç àú" à÷ñò ìò ä

 äéìò íéùøúà àáåç àåääã áéùç òáù úáã
 áéúë äî ïéîìòì)âé áé á ìàåîù (åäé íâ" ä

 àåää øáòà úåîú àì êúàèç øéáòä åîéùø
à äéî÷î" òáù úáã ïðéðú àäå àáà éáø ì

 àîìò éøáúàã àîåé ïî úåä àëìî ãåãã äéìéã
á÷ äáäé éàîà" àðã úîã÷ ïî éúçä äéøåàì ä

à"á÷ã éåçøåà éëä ì"òà ä" àðéîæà àúúàã â
 áéñðå àøçà íéã÷à äéìéã éåäîì ùð øáì äéì

 äì]éàäã äéðîæ àèîã ãò[ äéðîæ àèîã ïåéë 
éñðã éàä àééçãúà á)äì] (äéì[ éàä éî÷î 

 éî÷ éù÷å àîìòî ÷ìúñàå øúáì éúàã àøçà
á÷" äéðîæ éèî àì ãò àîìòî äéì àøáòàì ä

 úáéäééúàã òáù úáã àæøå àøçà éàä éî÷î
 éúçä äéøåàì)ïøîàãë ( ÷åãå ÷åô àúéîã÷á

 ïòðëì àùéã÷ àòøà úáéäéúà éàîà çëùúå
 àæø àìëå àã äìî çëùúå ìàøùé ïåúéé àì ãò

åäéà àãçàãç äìîå :  
 על שהודה גב על אף ,דוד ,בא וראה

 ורצונו מלבו הסיר לא ,בתשובה ושב חטאו
 של חטא ומאותו שחטא חטאים מאותם

 םויגר שמא תמיד עליהם פחד כי ,שבע בת
 ולכן ,הסכנה בשעת עליו ויקטרג מהם אחד

 ,אחר דבר. ומרצונו ממנו אותם שכח לא
 שתלויות הדרגות כל ,"אדע אני פשעי כי"

 וחטאתי" .אדע אני אדם בני חטאי בהם
 יצאה שלא הלבנה פגימת זו ,"תמיד נגדי

òà ãåã éæç àú" áúå äéáåç ìò éãåàã â
 ïéáåç ïåðéàî äéúåòøå äéáì éãòà àì àúáåéúá
 ìéçãã ïéâá òáù úáã àáåç àåääîå áçã

 àîìéã øéãú åäééìòíéøâ âøè÷éå åäééðî ãç 
 ïåì éùðà àì êë ïéâáå äðëñã àúòùá äéìò

øîå äéðéî äéúåò]øçà øáã) [ãë"à( ) àð íéìäú
ä (òãà éðà éòùô éëâ åäá ïééìúã ïéâøã åäìë 

 àã ãéîú éãâð éúàèçå òãà éðà àùð éðá éáåç

                                                                                                                                                                                     

ל דזה אינו תשובה גמורה כיון דבלא טהרת הלב "וי. מה שנראה אפילו בתיובתא סגי לא יתמחקתי א
נ "ש בר בתוקפא דתיובתא סגי שהיא טהרת הלב א"ש כבסי מרעה לבך ירושלים למען תושעי ז"מבפנים וז

 ).א"נ(ח "ז. ד נכתם"הכא קודם גמר דין אמנם אחר ג
מ דכל אחד כלול "ולק(מ "א. בזוהר דלית פגימו בנשמה' דהא איותמיהני . ן"רשימות כנגד נר' ח ג"ז' פ ב

 ).א"נ(ן "מאי. 'מג
אם לא תדעי לך שצריך לידע עונותיו באיזה מידה פגם כדי לתקן ' י בשיר השירים בפ"ש הרשב"כמ ג

ש כי פשעי אני אדע מקום הפגם ומתקן "ל יחזור בגלגול וזהו צאי לך בגלגול וז"י תשובה וא"הפגם ע
  ).א"נ(' ש הרב כבסני וגו"מלמטה ואתה תטהר מלמעלה כמתשובה 
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 והאירה שלמה שבא עד מאתהומט
 וישבו העולם התבסם ואז ,בשלמות

 יהודה וישב" שכתוב ,לבטח ישראל
 ותחת גפנו תחת איש לבטח וישראל
 ".תמיד נגדי וחטאתי" זה כל ועם ".תאנתו

 שיחהמ מלך שיבא עד מהעולם נפסק ולא
 רוח ואת" שנאמר כמו ,לבא לעתיד

  ".הארץ מן אעבירהטומאה 

àøäéñã åîéâôà ãò àúáåàñî à÷ôð àìã 
 ïéãëå àúåîìùàá úøéäðúàå äîìù àúàã
 áéúëã ïöçøì ìàøùé åáéúéå àîìò íñáúà

)î"ä ä à (ùéà çèáì ìàøùéå äãåäé áùéå úçú 
 éãâð éúàèçå àã ìë íòå åúðàú úçúå åðôâ
 àëìî éúééã ãò àîìòî ÷ñôúà àìå ãéîú

 øîúàã äîë éúàã àðîæì àçéùî)á âé äéøëæ (
õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå:  

 יאמר כן על 'ה לפני ציד רוביג היה הוא"
 הוא , בא וראה".'ה לפני ציד גבור דוכנמר
 אדם לבושימ והיה לובש, חזק איש היה

. בהם הבריות של צידה לצוד וידע ,הראשון
 את מפתה היה נמרוד ,אלעזר רבי אמר

 והיה ,זרה עבודה יאחר ללכת הבריות
 בני את ומנצח לבושים באותם שולט

 של שליט שהוא אומר והיה ,העולם
 ולמה .אדם בני אותו ועובדים ,העולם
 העליון במלך שמרד ,נמרוד שמו נקרא

 ומרד םבעליוני שמרד ,שלמעלה
  באותם. בתחתונים

åäé éðôì ãéö øåáâ äéä àåä" øîàé ïë ìò ä
åäé éðôì ãéö øåáâ ãåøîðë" ä)è é úéùàøá ( àú

 ïåùàøä íãàã éåùåáì óé÷ú øáâ äåä àåä éæç
 åäá àúééøáã äãéö ãöéîì òãé äåäå ùéáì äåä
 àúééøáì éúôî äåä ãåøîð øæòìà éáø øîà

òã ïçìåô øúá êäéîì"àá èéìù äåäå æ ïåðé
 àèéìù åäéàã øîà äåäå àîìò éðá çöðå ïéùåáì
 äéîù éø÷à éàîàå àùð éðá äéì ïéçìôå àîìòá
 ãøîã àìéòìã äàìò àëìîá ãøîã ãåøîð

ïåðéàá éàúúá ãøîå éàìòá  

  ãò/à  
 בני )שאר( כל על שלט הוא לבושים

 ואמר ברבונו ומרד ,בהם ומלך העולם
 את מפתה והיה ,העולם לע השליט שהוא
 לצאת אדם בני שמשך עד ,אחריו ותהברי

 רבי אמר . רבונו של עולםעבודת מאחר
 בהם יודעים הללו בלבושים ,שמעון

  .עליון סוד החברים

 ìë ìò èéìù ïéùåáì)øàù ( êìîå àîìò éðá
 àîìòã àèéìù åäéàã øîàå äéøàîá ãøîå åäá
 éðá êùîã ãò äéøúáà àúééøáì éúôî éåäå

 éøàîã àðçìåô øúáî ÷ôéîì àùðàîìòáà " ø
 àæø àééøáç åäá éòãé ïéùåáì ïéìéàá ïåòîù

äàìò:  
 אחת שפה הארץ כל ויהי" .משנה

 והבית" ,פתח שמעון רבי ".אחדים ודברים
 ומקבות נבנה מסע שלמה אבן בהבנתו
 בבית נשמע לא ברזל כלי כל והגרזן

 היה לא וכי ,"בהבנתו והבית" ".בהבנתו
 ,שם שהיו מניםוהא וכל שלמה אותו בונה

 כמו , הואכך אלא". בהבנתו" זה מה
 היא אם ,"המנורה עשהמקשה ת"שכתוב 

 באות הכל ודאי אלא .תעשה מהו ,מקשה
 שהתחילו כיון ,מעצמו הוא נעשה ונס

 מניםוהא את מדיל ,המעשה לעשות
 דםומק יודעים היו שלא מה אותה לעשות

 ברוך הקדוש שברכת משום ,מהול. לכן

 íéøáãå úçà äôù õøàä ìë éäéå ïéúéðúî
 íéãçà)à àé úéùàøá ( çúô ïåòîù éáø)î" å à

æ (ù ïáà åúðáäá úéáäå úåá÷îå äðáð òñî äîì
 åúðáäá úéáá òîùð àì ìæøá éìë ìë ïæøâäå
 äîìù äéì éðá äåä àì éëå åúåðáäá úéáäå
 êë àìà åúåðáäá åäî ïîú ååäã ïéðîåà åäìëå

 áéúëã äîë àåä)àì äë úåîù ( äùòú äù÷î
 éàãå àìà äùòú åäî äù÷î àéä íà äøåðîä
 ïåéë äéîøâî åäéà ãéáòúà àñéðå úàá àìë

 ïàøùã ãáòîì ïéðîåàì óéìåà àúãéáò ãáòîì
 àîòè éàî àðã úîã÷î ïéòãé ååä àìã äî äá
                                                                                                                                                                                     

א "במלחמותיו להכניע ס' חטאתי לשון חסרון דהיינו חסרון הלבנה כי מגמת דוד להשלים המ' פי א
ש וחטאתי נגדי תמיד כוונתי לתקן החסרון שבמדתי תקן "ז לא השלים וז"ועכ' ובשיריו מקשט ומתקן למ

  ).א"נ(ח "ז. את שלי כי כוונתי לתקן את שלך
ל דחבריא ידעי "להם אבל ברמז א' ר לא הק"ל שהיו לבושין דאדה"א דס"ק ור"י ת"כשראה הרשב' פי ב

דלבושין ' ק דהכא וא"א ות"י סברת ר"בא דחה הרשב' בהו רזא עלאה עומק הדרוש אבל לא הם כי בפ
  ).א"נ(ח "ז. נ אחרא"דאתלבשו אדם ואתתיה לא אתלבש בהו ב
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 תובכ זה ועל ,ידם על שרתה הוא
 @שהוא ,מעצמו נבנה הוא ,"בהבנתו"
 להתחיל איך מניםולא מודיהל את מדיל

 של שםוהר מעיניהם הסתלק ולא ,לעשות
 בו ומסתכלים ,ממש המעשה אותו

  .הבית כל שנבנה עד ,ועושים

á÷ã àúëøáã ïéâá" àã ìòå åäééãé ìò àøù ä
 áéúë)à íéëìî 'æ å ( éðáúà åäéà åúåðáäá

äã äéîøâîàà êàéä ïéðîåàì ïôìåà àôìåà 
 åîéùø åäééðéòî ÷ìúñà àìå ãáòîì ïàøù

áòå äéá ïàìëúñîå ùîî àúãéáò àåääã ãò éã
àúéá ìë éðáúàã:  

 כתוב מהשֵל ,"נבנה מסע שלמה אבן"
 שנסעה ,מסע .ודאי שלמה אבן .ד"יו חסד

 העבודה ונעשתה עליהם ושרתה ובאה
 ).העבודה ונעשתה ידם שנסעה ,מסע(

 .מדעתם שלא לעשות ידם שהסיע ,מסע
 את ולמסע" שם וכתוב ,"מסע" כאן כתוב

 לא ברזל כלי כל והגרזן ומקבות" ".המחנות
 ולא הכל בקע שהשמיר משום ,"נשמע
 הכלים לשאר הצטרכו שלא ,דבר נשמע

  .ונס אות עם היה והכל ,לעשות

åé øñç áéúë äîìù äðáð òñî äîìù ïáà" ã
 àéøùå àééúàå ìéèðúàã òñî éàãå äîìù ïáà

 àúãéáò ãéáòúàå åäééìò) ïãé ìéèðúàã òñî
àúãéáò ãéáòå ( àìã ãáòîì ïãé ìéèðàã òñî

äééúòãî íúä áéúëå òñî àëä áéúë å) øáãîá
á é ( éìë ìë ïæøâäå úåá÷îå úåðçîä úà òñîìå

 òîùð àì ìæøá)à íéëìî 'æ å ( òæá øéîùã ïéâá
 àìã äìî òîúùà àìå àìë]åëéøèöà [

)àëéøèöà( úàá àìëå ãáòîì ïéðàî øàùì 
äåä àñéðå:  

 דברי הם חביבים כמה ,שמעון רבי אמר
 בהם סקוע אשרי חלקו של מי ש.התורה

 והבית" .אמת בדרך )בו( ללכת ויודע
 ברוך הקדוש ברצון עלה כאשר ,"בהבנתו

 מתוך עלה ,לכבודו כבוד לעשות הוא
 והתפשט ,להתפשט רצון המחשבה
 שאינה הסתומה המחשבה היאש מהמקום

 ,הגרון בבית ושורה שמתפשטת עד, ידועה
 רוח שהוא בסוד נובע שתמיד המקום

 ההיא חשבההמ כשמתפשטת ,ואז .חיים
 המחשבה נקראת ,הזה במקום ושורה
 אלהים הוא" שכתוב ,חיים אלהים ההיא
 משם ,ולהתגלות להתפשט רצה עוד". חיים
 ויוצא ,יחד כלולים ומים רוח אש יצאו
 שיוצא אחד קול והוא ,שלם איש יעקב

סתומה  שהיתה המחשבה מכאן .ונשמע
 מתפשטת עוד. בגלוי נשמעת ,בשקט

 הזה הקול ומכה ,תלהתגלו הזו המחשבה
 הדיבור יוצא ואז ,בשפתים ומקיש

 שהכל נשמע .הכל ומגלה הכל שמשלים
 ,בפנים שהיתה סתומה מחשבה אותה הוא

 זו התפשטות שמגיעה כיון. אחד והכל
 והבית" ,אז ,הקול אותו בכח , דיבורונעשה

 éìî ïåðéà ïéáéáç äîë ïåòîù éáø øîà
àã ïàî äé÷ìåç äàëæ àúééøåàã òãéå åäá ÷ñòú

 êäéîì)äéá ( ãë åúåðáäá úéáäå èåù÷ çøàá
á÷ã àúåòøá à÷ìñ"äéø÷éì àø÷é ãáòîì äá 

 àèùôúàì àúåòø äáùçî åâî à÷ìñ
 àìã àîéúñ äáùçî éäéàã øúàî úèùôúàå
 øúà ïåøâ éáì àééøùå úèùôúàã ãò òãééúà
 ïéãëå íééç çåø åäéàã àæøá øéãú òéáð åäéàã

å äáùçî àéää úèùôúà ãë àã øúàá àéøù
éäìà äáùçî àéää éø÷à"íâ áéúëã íééç 

)é é äéîøé (éäìà àåä" àòá ãåò íééç í
ùà å÷ôð ïîúî àéìâúàìå àèùôúàì"çåøå à" à

éîå"àãçë ïìéìë àã åäéàå íéìù øáâ á÷òé ÷ôðå 
 äåäã äáùçî àëäî òîúùàå ÷éôðã ãç ìå÷
 ãåò àéìâúàì òîúùà éàùçá àîéúñ

àéìâúàì äáùçî éàä úèùôúà éàä ùèáå 
 øåáã à÷ôð ïéãëå ïååôùá ùé÷àå ìå÷>íéìùàã <

)íéìùàå( åäéà àìëã òîúùà àìë éìâå àìë 
 ïåéë ãç àìëå åâì úåäã àîéúñ äáùçî àéää

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו,בדפוס וילנא איתא דהוא וצ א
א וישלח קעב "עוד בראשית כט ע' ועי, שזהו בחינת הזיווג לפני בריאת האדם', רק וח נקודות פ"ע' עי ב

בו טמונה , ן"שכאן הוא עליית מ, דהיינו עלייה" סליק"והוא בלשון . ב"א ופרשת לך לך פו ע"א ורנא ע"ע
 ).א"א יב ע"כללים ח(ן כמאליה "וכאן היתה עליית המ, התחדשות של כל מציאות

  ).א"ד(' יובלא דאיהו אלקים חיים כוא מסטרא ד”קנא ע ג
  ).ג"ב ה ע"ביאורים ח(דהיינו בחינת בינה  ד



 øäæúéùàøá 

358 

 אלא נבנה כאשר כתוב לא ,"תוובהבנ
 כמו שלמה אבן ,ופעם פעם בכל ,תוובהבנ
". אמו לו שעטרה בעטרה" וכתוב .בארשנת

 ונוסע ושורה מבפנים שיוצא ,"מסע"
 ונוסע ושורה מלמעלה יוצא .החוצה
 אלו ,"ברזל כלי כל והגרזן ומקבות" .למטה
 תלויים שכולם התחתונות הדרגות שאר

 כשהיא פנימה התקבלו ולא נשמעו ולא ,בו
 וזהו ,משם ולינוק למעלה להאחז עולה

 כולם ,יונקת שהיאכ ,ואז ".תוובהבנ"
 ומתמלאים ויונקים השמחב עומדים
 בסוד עומדים העולמות כל ואז ,ברכות

 העולמות בכל בהם ואין ,אחד ביחוד ,אחד
 ,חלקם נוטלים ואחד אחד שכל אחר ,פרוד

 למה לצדיהם ונפרדים מתפשטיםכולם 
  .תמנונש

 àôé÷úá øåáã ãéáòúàå àã àúåèùôúà àèîã
 äðáð øùàë åúåðáäá úéáäå ïéãë àì÷ àåääã
 ïáà àðîæå àðîæ ìëá åúåðáäá àìà áéúë àì

úàã äîë äîìù áéúëå øî)àé â øéù ( äøèòá
 ìéèðå àéøùå åâìî à÷ôðã òñî åîà åì äøèòù
 úåá÷îå àúúì ìéèðå àéøùå àìéòìî à÷ôð øáì

ïéàúú ïéâøã øàù ïéìà ìæøá éìë ìë ïæøâäåà 
ïìá÷úà àìå åòîúùà àìå äéá ïééìú åäìëãá 

 à÷ðéìå àìéòì àãçàúàì à÷ìñ éäéà ãë åâì
éà ãë ïéãëå åúåðáäá àåä àãå ïîúî à÷ðé éä

 ïàëøá ïééìîúàå ïé÷ðéå àúååãçá éîéé÷ åäìë
 ãç àãåçéá àãç àæøá åäìë ïéîìò ïéîéé÷ ïéãëå
 éìèðã øúáì àãåøô ïéîìò åäìëá åäá éåä àìå
 ïùøôúîå ïèùôúî åäìë ãçå ãç ìë ïåä÷ìåç

ïðîúàã äîì åäééøèñì:  
 אחת שפה הארץ כל ויהי" ,בא וראה

  ,"'וגו
à äôù õøàä ìë éäéå éæç àúåâå úç '

)à àé úéùàøá(  
  ãò/á  

 "מקדם בנסעם ויהי" ,כך אחר כתוב מה
 בקעה וימצאו" ,העולם של ןקדמו מאותו
 לכל נפרדים משם שהרי ,"שנער בארץ
 המלכות ראש והוא ,הצדדים אותם

 יצא ונהר" כתוב הנה ,תאמר ואם. להתפזר
 ודאי ,"יפרד ומשם הגן את להשקות מעדן

 ,פרוד יש משם שנוסעים שכיון .זה שככה
 .רודיפ אין לינוק שם כנסיםתמ הם וכאשר

 בנסעם ויהי" שכתוב ,פרוד יש כשנוסעים
 ויהי. "שנתבאר כמו "בקעה וימצאו מקדם

 שאז ,"אחדים ודברים אחת שפה הארץ כל
 אחד רשווש ,קריוע ביסוד העולם הרי

 כתוב מה .הוא ברוך בקדוש אחת ואמונה
 קריע מהראשון ,"מקדם בנסעם ויהי"

 ,"בקעה וימצאו" .הכל אמונת העולם
 האמונה מתחת בה ויצאו מציאה מצאו

 כתוב מה ,בא וראה). וימצאו( העליונה
 ,"בבל ממלכתו ראשית ותהי" ,בנמרוד

 ,אחרת ברשות להאחז נסע משם שהרי
 משם ,"שנער בארץ בקעה וימצאו" ,וכאן

 áéúë äî øúáì)áá àé úéùàø ( íòñðá éäéå
 íã÷î>àåääî <)åäéàî( åàöîéå àîìòã äàîã÷ 

 ìëì ïùøôúî ïîúî àäã øòðù õøàá äò÷á
àøãáúàì åëìî ùéø åäéàå ïéøèñ ïåðéàâ éàå 

 áéúë àä àîéú)íùé á  ( ïãòî àöåé øäðå
 àåä éëä éàãå ãøôé íùîå ïâä úà úå÷ùäì
 ïéùéðë ïåðéà ãëå àãåøô éåä ïîúî éìèðã ïåéëã
 éåä ïéìèð ãëå àãåøô éåä àì äà÷ðéì ïîú
 äò÷á åàöîéå íã÷î íòñðá éäéå áéúëã àãåøô
 íéøáãå úçà äôù õøàä ìë éäéå øîúàã äîë
 àùøùå àø÷òå àãåñéá àîìò ïéãë àäã íéãçà

á÷á äéá àãç àúåðîéäîå àãç" áéúë äî ä
 àîìòã àø÷ò äàîã÷î íã÷î íòñðá éäéå

äàéöî äò÷á åàöîéå àìëã àúåðîéäî åçëùà 
 äàìò àúåðîéäî úåçúî äá å÷ôðå)åàöîéå ( àú

 äéá áéúë äî ãåøîð éæç)é é íù ( úéùàø éäúå
 ìèð ïîúî àäã ìáá åúëìîî)àãçàúàì (

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(חיצונים הכורתים ומשחיתים ' פי א
ש ולא אתקבלו לא נתאספו ונתקבצו למעלה מקבות "קיבוץ ואסיפת עם וז' כמו וישמע שאול ל' פי ב

י וירצו ליטול " כדי שלא ירגישו החוהגרזן כשהיא עולה ומתיחדת כי לכך אנו אומרים ועד במקום אחד
ח "בז). א"נ(ח "ז. ש ודא היא בהבנותו"וז' והיה המשכן א' ק כאו"חלק ביחוד שאז הוא הבנין שהיא נבנית מו

 ).הערת הזוהר(ולא אתקבלו ' ד הגי"ובק
ש ולאתבדרא תרגום להנפץ "וז' עולם הפירוד כי משם הפיצה ה' ד דקלי"פירוש בכל רישא דדהבא חב ג
  ).א"נ(ב "הרש. עולם הפירוד' ע נק"ם בישג
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 לרשות העליונה מרשות לצאת בלבם נסעו
  . אחרת

]àãçúàì[ äò÷á åàöîéå àëäå àøçà åùøá 
 à÷ôàì åäééáìá åìèð ïîúî øòðù õøàá

àøçà åùøì äàìò àúåùøî:  
 ומגדל עיר לנו נבנה הבה ויאמרו"

 חייא רבי ".שם לנו ונעשה שמיםב וראשו
 ים יש וכי ,"' וגונגרש כים והרשעים" ,פתח
 קונוימת יוצא הים שכאשר .כן .נגרש
 נגרש אז ,חובל רב בלי )הבל בלי( והולך

 ולא יין ששותה כמי ,ממקומו ומתגרש
 משום ,מהול .ויורד ועולה ריווב על יושב

 רפש מימיו ויגרשו יוכל לא השקט כי"
 הטיט אותו כל מימיו איםשמוצי ,"וטיט

 וז כדוגמא, וילשפת פתוניהט וכל הים של
 תקינה מדרך שיוצאים הרשעים אותם

 שיוצאים , תיקוןבלי יין כשתויי והולכים
 כי" משום ,מהול .מהועק לדרך ישרה מדרך

 גרם דרכיהם קוםיע שהרי ,"יוכל לא השקט
 ,עוד ולא .שקט ובלי תיקון בלי ללכת להם
 דבר שאומרים עהבש רגזם שכל אלא

 כולם ,וטיט רפש הדבר אותו ,מפיהם
 עד החוצה מפיהם עלווג פתוניט מוציאים

  שנטמאים

 åùàøå ìãâîå øéò åðì äðáð äáä åøîàéå
 íù åðì äùòðå íéîùá)ã àé íù ( çúô àééç éáø

)á æð äéòùé (åâå ùøâð íéë íéòùøäå ' íé úéà éëå
 ìéæàå äéðå÷úî à÷ôð àîé ãëã ïéà ùøâð)>ð"à <

ëàì (>àìá<àìáç à êøúúàå ùøâð ïéãë 
 äééøåá ìò áéúé àìå àøîç éåøã ïàîë äéøúàî
 àì è÷ùä éë ïéâá àîòè éàî àúçðå à÷ìñå
 ìë éåîéî å÷ôîã èéèå ùôø åéîéî åùøâéå ìëåé
 àðååâë äéúåååôùì àôåðè ìëå àîéã àðéè àåää

÷ôðã íéòùø ïåðéà àãà àçøàî ã éìæàå àð÷ú
àðå÷ú àìá àøîç éåøë øùéî çøåàî é÷ôðã 

 ìëåé àì è÷ùä éë ïéâá àîòè éàî íé÷ò çøåàì
 àìá êäîì ïåì íéøâ åäééçøàã åîé÷ò àäã
 àæâåø ìëã àìà ãåò àìå åëéëù àìáå àðå÷ú
 àåää åäééîåôî äìî éøîàã àúòùá åäãéã
 àìåòéâå àôåðè é÷ôî åäìë èéèå ùôø äìî

éáàúñîã ãò øáì åäééîåôî:  
  äøåú éøúñ  

] של העיר והמגדל [שרי הממשלה
 השרת שמלאכי דשוהק בלשון מדברים
 בלשון מדברים היו ולא ,אותה מכירים
 מהם יבצר לא ועתה" כתוב לכן ,אחרת

 אחרת בלשון מדברים שאלמלא ,"'וגו
 ,אותה מכירים היו לא עליונים שמלאכים

 כיון .לעשות חשבו שהם החשיבות נחסרה
 אחד ברגע אלא אינו השדים שמעשה
 ,אחדים ודברים. יותר ולא אדם ניב למראה

 אחת כל עליונות דרגות יודעים שהיו
 ,דרגה להם התחלפה ולא ,ריהוב על ואחת
 התיעצולכן ו ,"אחדים ודברים" כתוב ולכן

 הבה" שכתוב ,חכמה של עצה ,רעה בעצה
 בסוד הוא הכל ,"ומגדל עיר לנו נבנה

 האחר הצד את בארץ לחזק ורצו .החכמה
 יודעים שהיו משום ,עבודתו את דוולעב
 ,לעולמות משם יורדים הרעים הדינים שכל

àðîøäã àøåèîå÷áùã÷ä ïåùìá ïììîî â 
>éëàìîã <)éëàìîå( àìå äéá ïòãåîúùà úøùä 

 áéúë êë ïéâá àøçà ïùéìá ïéììîî ååä
)å àé úéùàøá (åâå íäî øöáé àì äúòå ' éìîìàã

ìîã àøçà ïùéìá ïàòúùî ååä àì éàìò éëà
 ïéáùç ïåðéàã åáéùç òøâ äéá ïòãåîúùà

 ãáòîì)å( àìà åäéà åàì ïéãùã àãáåòã ïéâá
 àòâøá]àãç[ íéøáãå øéúé àìå àùðà éðá åæçì 
 íéãçà)à íù ( ãç ìë ïéàìò ïéâøã ïéòãé ååäã

àâøã åäì óìçúà àìå äééøåá ìò ãçåã êë ïéâáå 
éòá åèòéúà êë ïéâáå íéãçà íéøáãå áéúë àè

 áéúëã àúîëçã àèéò àùéá)ã íù ( äðáð äáä
 åòáå àåä àúîëçã àæøá àìë ìãâîå øéò åðì
 àðçìåô çìôîìå àøçà àøèñ àòøàá àô÷úàì

                                                           

  ).א"ד(כמו רב החובל ' פי א
 ).א"נ(ב "הרש. שרים של הממשלה' פי ב
 ).א"ד(ת "א בס”לך לך פט ע ג
' נ אחדים כמשמעו כלו"א. אחדים מלשון אחיזה שיודעים הדברים אחוזים ומשתלשלים זה מזה' פי ד

 ).א"נ(ערבוב ' היתה הידיעה להם בל
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 "ומגדל עיר. "דשוהק דרגת את לדחות ורצו
 יודעים היו )שהרי( ,העליונה החכמה זו

 בעיר אלא בארץ מתחזק לא קדוש ששם
 ציון היא דוד עיר" שכתוב "עיר" .ומגדל

 ".צוארך דוד כמגדל" שכתוב "מגדל" ."'וגו
 האחר הצד לטוןש להיות עשו ובחכמה

 הארץ כל אדון את )לדחות( שדוחה בארץ
  .בארץ צד אחרל דיור ולהיות ,ממקומו

îìòì ïéúçð ïîúî ïéùéá ïéðéã ìëààá ïééòáå 
àùãå÷ã àâøã ééåçãìâéò "ãâîå ø" àúîëç àã ì

 äàìò]àäã[ )ã( àîùã éòãé ååä àì àùéã÷
éò ìãâîå øéòá àìà àòøàá ó÷úúà"áéúëã ø 

)á ìàåîù 'æ ä(åâå ïåéö àéä ãåã øéò  'ãâî" ì
áéúëã) ã ã øéù(êøàåö ãåã ìãâîë ã àúîëçáå 

 àðèìù éåäîì åãáò>àøèñã <)àøèñî( àøçà 
 àòøàá)àééçãã( ]àééçãì[ õøàä ìë ïåãà 

 àøåéã éåäîìå äéøúàî]àøèñì) [àøèñå( àøçà 
àòøàá:  

 )שאחר( שאחוז כמו ,"שם לנו ונעשה"
 בינינו אותה נחזק ,למעלה השם הוא

 שיתפזרוידעו  ,"נפוץ פן" .בארץ שם שיהיה
 לעשות חדיםימתי היו ולכן ,הארץ פני מעל

 זכר הוא האחר הצד. בחכמה זה מעשה
 וכמו .הקשה הדין זוהמת קףות ,ונקבה
 על בגללו והתחזקו בהם )בו( חטא שאדם
 ,יותר שיתחזק עשו הם כאן גם ,העולם
 אדם בני ,"האדם בני בנו אשר" שכתוב

 על האחר צד והשליט שהביא הראשון
 אין שהוהקד שצד כמו .הרע הצד ,העולם
 גם ,ומגדל בעיר אלא הזה בעולם שלטונו

 להשליט ומגדל עיר לבנות הם חשבו כאן
  .בעולם הזה הרע הצד את

 íù åðì äùòðå)ã àé úéùàøá (îëä 
)àãéçàã( ]àãàøç[ àìéòì íù åäéà åóé÷úä äì 

 ååä àòéãé õåôð ïô àòøàá íù éåäîì àððéá
 ååä êë ïéâáå àòøà éôà ìòî ïåøãáúéã ïéòãé

äîëçá àã àúãéáò ãáòîì ïéãçéúîå àøèñ 
 àøçà>åäéà< àîäåæã àô÷åú àá÷åðå øëã 

 áç íãàã äîëå àéù÷ àðéãã>åäá<) >ð"à <
äéá ( éëä óåà àîìò ìò äéðéâá åô÷úàå]éàïåð[ 
ãáòåæ áéúëã øéúé ó÷úúàã )ä íù ( åðá øùà

 èéìùàå éúééàã äàîã÷ íãàã éåðá íãàä éðá
 äîë àùéá àøèñ àîìò ìò àøçà àøèñ
 àìà àîìò éàäá äéðèìù åàì äùåã÷ã àøèñã
 øéò éðáîì ïåðéà éáéùç éëä óåà ìãâîå øéòá

àîìòá àùéá àøèñ éàä èìùéîì ìãâîå:  
  )åäé ãøéå"ä úåàøì )íù  ,"לראות 'ה וירד"
  äò/à  

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו"ו וצ" דפ–לעלמין  א
ישעיה (" ואנכי בראתי משחית לחבל"ש " וכמ,הרשעיםבו את הרצועה בישא לענוש את א היא " הסטב

כן  ש,והעבירה עצמתוצאת מעשה  שכל עונש הנה הוא ,'ב דרוש ב"ה ח"ארנו בדעיפ מה שב" והוא ע.) טזנד
ירמיה כג " (וסער מתחולל על ראש רשעים יחוליצאה חמה "כ "בחינת מאמהכ ל" אחיתהעבירה גופה נעש

  ).ג"ש נג ע"הקדו ()יט
  ).ג"ש נג ע"הקדו (העבירות שבידםי "ע כדי שלא יענשו ג
הוא כינוי למלכות " עיר"הוא כינוי ליסוד ו "מגדל" כי ,יסוד ומלכותדהיינו ן דקדושה " והם כנגד זוד

ה נוג' ח שער קלי"ע' ועי). דורות מנח ועד אברהם' יס אבות במשנה "עוד ליקוטי הש' ועי. ג"ש נג ע"הקדו(
ורצו , נוגה שבהם היו משתמשין בדור הפלגה' ן דקלי"ה הזו"ה, ולילית' שהעיר והמגדל הם כנגד הסמ', ז

אשר אותו הכח  , כוונהו כי בכל פעולה ומעשה שהאדם עושה לאיז.לבנות מקום ומשכן להם לעבוד אותם
לת הבנין דעיר ומגדל  והיו מכוונים בכל פעו. הן בקדושה והן בהטומאה נמשך ויורד,מכוון בו בפעולתו

 וא מעצמ"סטכח ל אין אך משום שידעו ש. לעשות מקום ומשכן להם לשכון בתוכם,א"ן דסט"לשם הזו
חמה וסער " שלא יהפך עליהם פשעם ומרדם לכמו כן רצו בני אותו הדור ו. בלבדאלא מיניקת הקדושה

 כדי שיוכלו ,יית המלכות דקדושהשראף את  "עיר ומגדל" להמשיך בכיוונו לכן ,'וכנז) &ירמיה ( "מתחולל
  ).ד"ש נג ע"הקדו (תםוכל תאואת ז להשלים חפצם ולמלאות "עי

 .ע מקורו"ו וצ" דפ–נתקיף  ה
 ).א"נ(ח "ז. היא דכר ונוקבא לכך עשו עיר ומגדל' א לפי שהקלי"לז. הוקשה לו עיר ומגדל למה ו
 .ע מקורו"ין וצעבדבדפוס וילנא איתא  ז
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  :ïåì éáàñîå  .אותם ומטמאים
 עיר לנו נבנה הבה ויאמרו" ,בא וראה

 אלא הבה אין ,"בשמים וראשו ומגדל
 ומגדל עיר לנו נבנה" .בעלמא הזמנה
 רעה בעצה באו כולם ,"בשמים וראשו
 ,באו בשטות ,הוא ברוך לקדוש לסרב

 לקחו שטות ,אבא רבי אמר. הלב בטפשות
 כדי באו רשעות של חכמהב אבל ,בלבם
 ,אחרת לרשות עליונה מרשות לצאת

 סוד יש םלוובכ .זר לכבוד כבודו ולהחליף
 עיר לנו נבנה הבה. "עליונה חכמה של

 הזאת לבקעה כשהגיעו , בא וראה,"ומגדל
 מקום להם והתגלה ,זרה רשות שהיא

 ,אמרו ,הים דגי בתוך תקוע זה ששלטון
 נותלה הלב את @ולחזק לשבת מקום הנה

 הזה במקום נתקין ,"עיר לנו נבנה הבה" .בו
  .ומגדל עיר

 ìãâîå øéò åðì äðáð äáä åøîàéå éæç àú
 íéîùá åùàøå)ã àé úéùàøá ( àìà äáä úéì

 åùàøå ìãâîå øéò åðì äðáð àîìòá äðîæä
 äéá àáøñì åúà àùéá àèéòá åäìë íéîùá

á÷á" àúåèùá ä]åúà[) åäéà ( àáìã åùôèá
à" àúåèù àáà ø>ðåáéñ <)åáéöð( ìáà åäééáìá 

 äàìò åùøî à÷ôðì ïéâá åúà åòéùøã äîëçá
 äàøëåð àø÷éì äéø÷é àôìçàìå àøçà åùøì
 åðì äðáð äáä äàìò àúîëçã àæø úéà àìëáå
 åäéàã äò÷á éàäì åèî ãë éæç àú ìãâîå øéò
 àã àúåðèìùã øúà åäì éìâúàå äàøëåð åùø
 áúéîì øúà àä åøîà àîé éðåð åâá òé÷ú

ìå÷úàòàà äáä ãéî éàúú äéá äàðäúàì àáì 
ìãâîå øéò àã øúàá ïé÷úð øéò åðì äðáð:  

 )להם נתן( זה מקום ,"שם לנו ונעשה"
 למקום ונבנה ,אחר ולא ,ליראה לנו יהיה

 למעלה לעלות לנו למה .ומגדל עיר זה
 מקום כאן הרי ,ממנו להנות נוכל שלא
עבודה [ יראה ,"שם לנו ונעשה" .קןומת
 אחרות לדרגות ,"נפוץ פן" .שם דובלע] זרה

 את לראות 'ה וירד. "העולם לצדדי ונתפזר
אותם מ אחתהיא  זו ,"המגדל ואת העיר
 מה וכי .לארץ השכינה שירדה פעמים עשר
 ,לזה דםומק יודע היה ולא ,לראות הוא
 שנאמר כמו ,בדין תבונןלה לראות אלא

 ואת העיר את" ".טווישפ עליכם 'ה ירא"
 כתוב לא שהרי ,להסתכל יש כאן ,"המגדל
 את לראות אלא ,האדם בני את לראות

 בשעה אלא ,למה ,המגדל ואת העיר
 בהתחלה ,בדין הוא ברוך הקדוש תבונןשמ

 בדרגה כך ואחר ,שלמעלה בדרגה תבונןמ
 כך ואחר ,בעליונים בהתחלה ,שלמטה

 ,למעלה מגיע זה שדבר ומשום .בתחתונים
 ,להבהתח בו היתה מעלה שלהתבוננות ה

  ".המגדל ואת העיר את לראות" שכתוב

 íù åðì äùòðå)íù ( àã øúà)ïåì áéäé (] àäé
ïì[ øéò àã øúàì äðáðå àøçà àìå àìçãì 

 ìåëéð àìã àìéòì à÷ìñì ïì äîì ìãâîå
 äùòðå àð÷úî øúà àëä àä äðî äàðäúàì
 ïéâøãì õåôð ïô ïîú çìôîì àìçã íù åðì

åäé ãøéå àîìò éøèñì øãáúðå ïéðøçà" úåàøì ä
 ìãâîä úàå øéòä úà)ä íù ( ïåðéàî ãç àåä àã

úçðã ïéðîæ øùòà àåä äî éëå àòøàì àúðéëù 
 úåàøì àìà àðã úîã÷î òãé äåä àìå úåàøì

 øîà úàã äîë àðéãá àçâùàì)àë ä úåîù (
åäé àøé" ìãâîä úàå øéòä úà èåôùéå íëéìò ä

 úà úåàøì áéúë àì àäã àìëúñàì úéà àëä
 àìà íãàä éðá ìãâîä úàå øéòä úà úåàøì

á÷ çâùàã àúòùá àìà éàîà" àðéãá ä
 àâøãá øúáìå àìéòìã àâøãá çâùé àúéîã÷á
 ïéâáå éàúúá øúáìå éàìòá àúéîã÷á àúúìã
 äåä àìéòìã àúåçâùà àìéòì àèî äìî éàäã
 úàå øéòä úà úåàøì áéúëã àúéîã÷á äéá

ìãâîä:  
 בני" זה מה ,"האדם בני בנו אשר"

 ברבונו שמרד הראשון אדם בני ,"האדם
 ,"האדם בני בנו אשר" .לעולם מות וגרם
. למעלה לבנות ורצו )גרמו( אמרו ודאי בנין
 'ה אמר כה" ,)ואמר( פתח שמעון רבי

  שער אלהים

 íãàä éðá åðá øùà)ä àé úéùàøá ( éðá éàî
 íøâå äéøîá ãøîã äàîã÷ íãàã éåðá íãàä

àãå àðééðá íãàä éðá åðá øùà àîìòì àúåî é
]åøîà[) åîøâ ( ïåòîù éáø àìéòì éðáîì åòáå

 çúô)øîàå) (à åî ìà÷æçé (åäé øîà äë" ä
éäìà"øòù í:  

                                                           

 .ע מקורו"ו וצ" דפ–ולאתקפא  א
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  äøåú éøúñ  
 את )על( לראות ירד הזה הקדוש השם

 מדברים היו והם .שבנו הבנין של מעשיהם
 קדושות דרגות אותם לכללשון הקודש ב

 ,שהוהקד שירדה כיון ,מצליחים והיו
 ירדו עליונים ,הללו גותהדר כל התבלבלו

 ישר בדרך עומדים היו ולא ,עלו ותחתונים
 בשבעים לשונם בלבל כך ואחר .שהיו כמו

 נהוממיש . העולם י לכל עברוהתפזרו לשון
 )אותם( כל קיימים ובו ,ברקיע אחד

 קיים והוא ,העולם מעשי של מפתחות
 היו והם .היום ורגעי השעות בכל וזמין

 הממונה של נוזההג ,החכמה בסוד יודעים
 ומצליחים וסוגרים פותחים והיו ,הזה

 )שהסתכלו( כיון .פיהם במאמר במעשיהם
  .מהם נמנע הכל ,שלהם דיבורה שהתבלבל

ã÷ã àîù éàä úçðåùä éæçîì )>ð"à <ìò (
 ïåùìá ïììîî ååä ïåðéàå åðáã àðééðáã ïåäéãáåò
 ïéçéìöî ååäå ïéùéã÷ ïéâøã ïåðéà ìë éáâì ùã÷ä

 úúçðã ïåéëïéâøã ïåðéà ìë åìáìáúà äùåã÷à 
 çøàá ïéîéé÷ ååä àìå å÷éìñ ïéàúúå åúçð ïéàìò

òá ïåäðùéì ìáìá øúáìå ååäã äîë øùéî ' ïùéì
 àðîî ãç àîìò éøèñ ìëì åøãáúàåéàåäá 

 ìë ïéîéé÷ äéáå àòé÷øá)ïåðéà ( éãáåòã ïçúôî
 àîåéã éòâøå éúòùá ïéîæ àîéé÷ åäéàå àîìò

àæøá ïéòãé ååä ïåðéàå éàäã àæðâ àúîëçã 
 ïåäéãáåòá éçìöîå éøâñå éçúô ååäå àðîî

 ïåéë ïåäîåôã àøîéîá)ìëúñàãå (]ìáìáúàã[ 
 ïåäìã àøîéî]àìë) [àìã(åäééðî òðîúà :  

 צד ,בקעה באותה קןומת מקוםמצאו ו
 קןומת מקום ,"בקעה וימצאו. "הצדדים

 לחזק הם שרצו ,הרע הצד )אותו( לזה
 תלוי היה הצד תואו של )שלו( כח .ונמנעו
 משם שנטלה עד ,בקעה באותה להפרע
 עיר בנו שהם דוגמאכ ,ומחנות צבאות
 ונהרגו ,בידיה כולם )הכל( ונתנו ,ומגדל

 .הימין ץשם אותם שלא רצו לצאת בק
 מקום באותו ,םץ הימיבק ונפלו נבהלו

 זה ועל .הזו בבקעה בתחלה הכח שנחלש
 והתחזקה, "עצמות מלאה והיא" כתוב

 ונשבר ,נבוכדנצר שהקים הצלם באותו
 צלם ובאותו עצמות באותם כך אחר כחה

 על וקמו התקיימו ראשונים שאותם
 כל ידעו ואז ,נשבר צלם ואותו ,רגליהם

 הקדוש מבלעדי אלוה שאין העולם עמי
 על שמו שהתקדש ועוד .בלבדו הוא ברוך

 ,אחד ביום והכל ,ועזריה מישאל חנניה ידי
 ת קדוש יעקב אוהקדישו" כתוב זה ועל
  ."'וגו

 àøèñ äò÷á àåääá åçëùà ï÷úî øúàå
äò÷á åàöîéå ïéøèñã) á àé úéùàøá( øúà 

 éàäì ï÷úî)àåää ( ïåðéà åòáã àùéá àøèñ
 àô÷åú åòðîúàå àô÷úàì)äéìéã (] àåääã

àøèñ[ ãò äò÷á àéääá àòøôúàì àéìú äåä 
 åðáã ïåðéàã àðååâë ïééøéùîå ïéìéç ïîú àìèðã

å àìãâîå àúø÷ åáéäéúà)àìë (]åäìë[ àäãéá 
÷á ÷ôéîì åòá àìã ïåðéà ïîú åìè÷úàå" õ

éîéä"íéîéä õ÷á åìôðå åìéäáúà ïâ øúà àåääá 
 àã ìòå äò÷á éàäá àúéîã÷á àô÷ú ùìçúàã

áéúë) à æì ìà÷æçé( úåîöò äàìî àéäå 
 øöðãëåáð íé÷àã àîìåö àåääá úô÷úúàå
 àåääáå ïéîøâ ïåðéàá øúáì àô÷åú øáúàå

 àîìåö ïåäéìâø ìò åî÷å åîéé÷ éàîã÷ ïåðéàã
 àîìòã ïéîò ìë åòãé ïéãëå øáúà àîìåö àåääå

åìà úéìã"á÷ øá ä" ùã÷úàã åúå éåãåçìá ä
 ãçá àìëå äéøæòå ìàùéî äéððçã àãé ìò äéîù

 áéúë àã ìòå àîåé)âë èë äéòùé ( úà åùéã÷äå
åâå á÷òé ùåã÷'  

  äò/á  
 סגור יהיה קדים נהוהפ הפנימית החצר

 יפתח השבת וביום המעשה ימי שתש
äéäé íéã÷ äðåôä úéîéðôä øöçäã øåâñ 

                                                           

 ).א"ד(ב ”ש קמט ע"בפרשת ויצא מאיך האי סלם וסלקין אינהו ממנן ע א
ייקא נמי דקאמר בסיפא והוו פתחי וסגרי והכי אקרי פתחון וסגרון וכדאיתא ן ד"נראה שהוא מטטרו ב

  ).א"ד(א ועיקר ”נ סוריה כנזכר בפרשת פקודי ריג ע"ש א"בתיקון נז ע
 .א"לעיל נד ע' עי ג
א ובתקון כא דף סא ”א ובתיקון נב דף נא ובתקון ו דף יח ע”י דף קפז ע"ע ובמ"בפרדס בשער אבי' עי ד

 ).א"ד(ב "ע
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 יש זה בפסוק ".יפתח החדש וביום
 יהיה ,שנאמר כמו סוד והוא ,בו להסתכל

 וביום(" ,למה ,המעשה ימי ששת סגור
 למה ,"' וגויפתח החדש וביום יפתח השבת

 ימי ששת של ימים אותם כל סגור יהיה
 זה ששער ימי החול אלו אלא, )המעשה

 עם לוהח להשתמש שלא סגור יהיה
 החדש וביום יפתח השבת וביום ,דשוהק

 ברוך הקדוש של( שמוש אז שהרי ,יפתח
 הלבנה מאירה ואז ,דשובק דשוק של )הוא

 לא זה שער ,בא וראה. השמש עם להתחבר
 שהרי משום , ימי החולששת באותם נפתח

 ,נזון התחתון העולם ימי החול באותם
 על ימי החול ששת אותם כל ושולטים

 ואותם. ישראל בארץ אשרמ חוץ העולם
 ,הקדושה בארץ שולטים לא ,ששולטים

 השבת ביום אבל .סגור הזה שהשער משום
 ,שולטים ולא עוברים כולם ,החדש וביום
 והעולם ,פתוח הוא הזה שהשער משום

 העולם תןינ ולא ,משם ונזון השמחב הוא
 אותם שכל ,תאמר ואם. אחרת לרשות

 ,ראהו בא ,לבדם שולטים הם ימים ששה
 הוא , לשלוטיקומוטרם ש ,קדים הפונה

 לזון נפתח לא אבל ,בעולם תמיד מסתכל
 ויום השבת ליום פרט ,דשוהק מן העולם
 ביום דבקיםנ כולם הימים וכל .החדש
 ביום )אז( שהרי ,משם ונזונים השבת
 ומנוחה ,פתוחים השערים כל השבת

 בא .ולתחתונים לעליונים ,םלכל נמצאת
 לולח דשומק ירד ,"תלראו 'ה וירד" ,וראה

 מויוקי שבנו במה תבונןלה )פרוש וצעיף(
  .אותם ליראה העולם על לעורר קיום

 íåéáå çúôé úáùä íåéáå äùòîä éîé úùù
çúôé ùãçäà )à åî ìà÷æçé ( úéà àø÷ éàä

 äéá àìëúñàì]åäéàå) [åäéàã( äîë àæø 
 éîé úùù øåâñ äéäé øîúàã äùòîä]éàîà[ 

)åâå çúôé ùãçä íåéáå çúôé úáùä íåéáå '
 éîé úùùã ïéîåé ïåðéà ìë øåâñ äéäé éàîà

äùòîä ( äéäé àã àòøúã ìåç éîé ïéìà àìà
 íåéáå àùãå÷á ìåç àùîúùàì àìã øåâñ
 ïéãë àäã çúôé ùãçä íåéáå çúôé úáùä

 àùåîù)á÷ã"ä (]àùãå÷á àùãå÷ã[ ïéãëå 
ùá àøáçúàì àøäéñ øéäðúà éæç àú àùî

 ìåçã éîåé àúéù ïåðéàá çúôúà àì àã àòøú
 àäã ïéâá]á[ ïæúà äàúú àîìò ìåçã éîåé ïåðéà

 øá àîìò ìò ìåçã ïéîåé úéù ïåðéà ìë ïéèìùå
 ìàøùéã àòøàáå éèìùã ïåðéà> éèìù àì

àùéã÷ àòøàá< øåâñ åäéà äæä øòùäã ïéâá 
 ïøáòúî åäìë ùãçä íåéáå úáùä íåéá ìáà

á ïéèìù àìå àîìòå çåúô åäéà äæä øòùäã ïéâ
 àîìò áéäééúà àìå ïîúî ïæúàå äåãçá åäéà
 ïéîåé úéù ïåðéà ìëã àîéú éàå àøçà åùøì
 ãò íéã÷ äðåôä éæç àú åäééãåçìá ïéèìù ïåðéà

åäéà äàèìùì ïåîå÷é àìá øéãú ìëúñà 
 àîìò àðæúàì çúôúà àì ìáà àîìòá
 àùãçã àîåéáå àúáùã àîåéá øá àùãå÷î

åäìëå àúáùã àîåéá ï÷áãúà åäìë ïéîåé 
 àäã ïîúî åðæúàå)ïéãë ( åäìë àúáùã àîåéá

 éàìòì àìëì çëúùà àçééðå ïçéúô ïéòøú
åäé ãøéå éæç àú éàúúå" àùãå÷î úçð úåàøì ä

 ìåçì)àùéøô ãéãøå ( åîéé÷å åðáã äîá àçâùàì
ïåäì àìçãì àîìò ìò àøòúàì àîåé÷:  

 .שמעון רבי לפני יושב היה יצחק רבי
 זו שטות שעשו אלה ראו מה ,לו אמר
 בעצה וכולם ,הוא ברוך בקדוש דולמר
 ,נתבאר הרי ,לו אמר .בזה התקיימו אחת

 הסעו ,"מקדם בנסעם ויהי" שכתוב
 וירדו ישראל מארץ נסעו ,למטה מלמעלה

. להדבק מקום כאן הרי ,אמרו .לבבל
 הסיוע ויתדבק ,"' וגושם לנו ונעשה"

 בא שכשהדין משום ,הזה במקום שלמטה

 éáøà ïåòîù éáøã äéî÷ áéúé äåä ÷çöé" ì
 äéá àãøîì àã àúåèù åãáòã ïéìà åîç äî

á÷á"à àãá åîéé÷úà àãç àèéòá åäìëå ä" ì
 áéúëã øîúà àä)á àé úéùàøá ( íòñðá éäéå

 àòøàî åìéèðúà àúúì àìéòî åìéèðúà íã÷î
 øúà àëä àä åøîà ìááì åúçðå ìàøùéã

åâå íù åðì äùòðå ÷áãîì ']÷áãúéå) [àå÷áãú( 

                                                                                                                                                                                     

, א"ש יב ע"הקדו(פני החטא היה עולם העשיה מקבל הארה מעולם הבריאה שלא דרך עולם היצירה ל א
 ).מקדש מלך כאן' ועי, ב"ב קיג ע"ה ח"דע

נ שלא יהיה "א. ה משגיח שלא יעשו כליה"הפונה קדים שקודם שהחיצונים ישלטו הקב' הוא פי ב
  ).א"נ(ח "ז. כפי מעשיו' וא' הפרעון בשוה אלא כל א
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 ומכאן ,כנגדו זה מקום הרי ,בעולם לשרות
 דחק יש למעלה שהרי ,ויזון העולם יהנה
 אנו אלא ,עוד ולא .ממנו העולם את להזין
 ירד שלא מלחמה בו ונערך לרקיע נעלה

 עם הן 'ה ויאמר. "כמקדם בעולם מבול )בו(
 שכולם משום ,"לכלם אחת ושפה אחד

 חוויצלי יעשו שכולם ,ביחוד ,כאחד
 לצד אחד כל הדרגות יתפזרו ,במעשיהם

 ,שלמטה אלה כל יתפזרו זה ובגלל ,שלו
 ואם". משם תםוא 'ה ויפץ" ,כתוב מה

 ובלבל פזר( לשונם התבלבלה למה ,תאמר
 משום אלא ).הוא ברוך הקדוש אותם

 לשון אותה ,דשוהק בלשון מדבריםשכולם 
שדברים הללו  משום ,סיוע להם העשנ

 ונתוכ להשיג הפה רובדבו במעשהתלוים 
 שרצו מקום לאותו סיוע עושים ובזה ,הלב

 שלא לשונם התבלבלה זה ועל. להקים
 כיון .לשון הקודשב רצונם לחזק יכלו

 ,במעשה הצליחו לא ,לשונם שהתחלפה
 ולא יודעים לא מעלה של שהצבא משום

 , לשון הקודשאת רק ,מכירים
 ונשבר כחם נחלש ,לשונם וכשהתבלבלה

  .קפםות

 éúà àðéã ãëã ïéâá àã øúàá àúúìã àòåéñ
 äéìá÷ì àã øúà àä àîìòá äàøùàì]å[ àëäî

à åäéà å÷éçã àìéòì àäã ïæúéå àîìò éðäú
 ÷ñð ïðà àìà ãåò àìå äéðî àîìò àðæúàì

úåçé àìã àáø÷ äéá çâðå àòé÷øìà àðôåè 
åäé øîàéå àúéîã÷áãë àîìòá" ãçà íò ïä ä

 íìëì úçà äôùå)å íù (éâá àãçë åäìëã ï
 àãåçééá>ã< åäééãáåòá ïåçìöéå ïåãáòé ïåäìë

 ïåøãáúé êë ïéâáå äéøèñì ãç ìë ïéâøã ïåøãáúé
 áéúë äî àúúìã éðä ìë)ç íù (åäé õôéå" ä

 éàîà ïåäðùéì àîéú éàå íùî íúåà]ìáìáúà[ 
)á÷ ïåì ìáìáå øãáúà"ä ( ïåäìëã ïéâá àìà

 ùã÷ä ïåùìá ïéììîî)å(ãéáò à÷ àðùéì àåää 
 ïééìú àîåôã àìåìîáå àãáåòáã ïéâá àòåéñ ïåì

 à÷áãàì ïéìà ïéìî]àáìã äðååë) [àáìá( àãáå 
 àã ìòå àî÷àì åòáã øúà àåääì àòåéñ éãáò
 àô÷úúàì åìéëé àìã ïåäðùéì ìáìáúà
 ïåäðùéì óìçúàã ïåéë ùã÷ä ïåùìá ïåäúåòø

àãáåòá åçìöà àìá àì àìéòìã àìéçã ïéâá 
 øá éòãåîúùà àìå éòãé ãëå ùã÷ä ïåùìá

 àðùéì ìáìáúà]ïåäìã[ ïåäéìéç ùìçúà 
ïåäìã àô÷åú øáúàå:  

 שאומרים )זה( דבר שהרי ,בא וראה
 צבאות כל ,לשון הקודשב התחתונים

 ולשון ,בו ומחזיקים בו יודעים השמים
 ועל .בה מכירים ולא יודעים אינם אחרת

 ,מיד ,אלה של לשונם שהתבלבלה כיון ,זה
 ,כחם נשבר שהרי ,"ירהע תולבנ ויחדלו"

 אלהו. "שלהם ברצון דבר לעשות יכלו ולא
 עלמא ועד עלמא מן מברךשמיה די אלהא 

 שיהיה[ ".היא לה די וגבורתא חכמתא די
 רךומב ]ה"הקב של[ האלוה שם שמו

 והגבורה שהחכמה ,העולם ועד מהעולם
 שהוריד )זה( משום שהרי ].היא שלו

 ,לעולם החכמה סודות הוא ברוך הקדוש
. בו להתגרות ורצו אדם בני בה התקלקלו

 ובאותה ,הראשון לאדם עליונה חכמה נתן
  חכמה

 äìî àäã éæç àú)àã ( ïåùìá éàúú éøîàã
 äéá éô÷úúàå äéá éòãé àéîù éìéç åäìë ùã÷ä
 ìòå äéá éòãåîúùà àìå ïéòãé àì àøçà ïùéìå
 ãéî ïåäìã àðùéì ìáìáúàã ïåéë ïéìà àã

 øéòä úåðáì åìãçéå)àøáç àé úéù ( øáúà àäã
 ïåäìã àúåòøá éãî ãáòîì åìéëé àìå åäééìéç

äéîù éåäìâ) á÷ã"ä (ìò ïî êøáî àîìò ãòå àî
éã àúøåáâå àúîëç éãìéäã àéä )ë á ìàéðã (

 ïéâá àäã)àã (]ã[á÷ úéçðà" àúîëçã éæø ä
 àøâúàì åòáå àùð éðá äéá åì÷ì÷úà àîìòì

äéáäàéääáå ïåùàøä íãàì äàìò àúîëç áäé  
äîëç  

  åò/à  
                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו"ו וצ" דפ– )ביה (א
  ).הערת הזוהר(ת "א בס” עכט ב
 .ע מקורו,ו וצ" דפ–] אלהאדי [ ג
 .ע מקורו" דפוס וילנא וצ–  די להד
 ).ג"ב פא ע"ה ח"דע(בדור הפלגה  ה
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 ביצר ונדבק דרגות ידע ,לו שהתגלתה
 ,החכמה ינותימע ממנו שהסתלקו עד ,הרע

 ,מהם לו והתגלו רבונו לפני שב כך ואחר
 הספר באותו כך אחר .דםומק כמו ולא
 אדם בני באו כך אחרו .חכמות ידע שלו

 את בה ועבד לנח חכמה נתן. לפניו והרגיזו
 ,ובכת מה כך ואחר ,הוא ברוך הקדוש

 .שנתבאר כמו "ויתגל וישכר היין מן וישת"
 הקדוש את בה ועבד לאברהם חכמה נתן

 ישמעאל ממנו יצא כך אחר ,הוא ברוך
 יצחק וכן .הוא ברוך הקדוש לפני שהרגיז

. אחיות שתי לקח יעקב .עשו ממנו יצא
 ביתי בכל" ,בו כתוב מה ,למשה חכמה נתן

 נאמן שמשמ כמשה היה ולא ".הוא נאמן
 אחד בתשוקת לבו סטה ולא ,דרגותה בכל

. כראוי עליונה באמונה עמד אלא ,מהם
 כך אחר ,המלך לשלמה עליונה חכמה נתן
 םונא המשא" ,"שלמה משלי" ,בו כתוב מה

 אמר ,"כלווא לאיתיאל לאיתיאל הגבר
 ,היא שלו והחכמה ,אל תייא שלמה

 כך אחר ,רצוני לעשות יכול ואני "כלווא"
 ,בא וראה. "'גו ולשלמה שטן 'ה ויקם"

 מאותה אלה שמצאו חכמה קצת משום
 הוא ברוך בקדוש התגרו ,הראשונים חכמת

 עד ,שעשו מה כל ועשו מגדל ובנו
 בהם נשארה ולא ,הארץ פני מעל שהתפזרו

 לבא לעתיד אבל .דבר לעשות חכמה
 בעולם חכמה יעורר הוא ברוך הקדוש
 רוחי ואת" שכתוב זהו ,בה אותו ויעבדו

 כראשונים לא ,"ועשיתי בקרבכם אתן
 ועשיתי" אלא ,העולם את בה שהשחיתו

 תשמרו ומשפטי תלכו קיובח אשר את
  ".ועשיתם

ïéâøã òãé äéì éìâúàãà òøä øöéá ÷áãúàå 
 áú øúáìå àúîëçã éòåáî äéðî å÷ìúñàã ãò
 àúéîã÷ë àìå åäééðî äéì ïééìâúàå äéøàî éî÷

ïàîëç òãé äéìéã àøôñ àåääá øúáìá øúáìå 
á åúà çðì àúîëç áäé äéî÷ åæéâøàå àùð éð

á÷ì äá çìôå" áéúë äî øúáì ä) è úéùàøá
àë (ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùéåâ øîúàã äîë 

íäøáàì àúîëç áäéãá÷ì äá çìôå " øúáì ä
á÷ éî÷ æéâøàã ìàòîùé äéðî ÷ôð" ÷çöé ïëå ä

åùò äéðî ÷ôðäïúçà ïéøú áñð á÷òé å áäé 
 äéá áéúë äî äùîì àúîëç)øáãîáæ áé  (

 äùîë äåä àìå àåä ïîàð éúéá ìëá] ùîù
ïîéäî) [ùîù ïîäéî( àèñ àìå ïéâøã åäìëá 

 íéà÷ àìà åäééðî ãçã àúáåàéúá äéáì
úåàé à÷ãë äàìò àúåðîéäîáæ àúîëç áäé 

àëìî äîìùì äàìòç äéá áéúë äî øúáì 
)à à éìùî ( äîìù éìùî)à ì íù ( íàð àùîä

 øîà ìëåàå ìàéúéàì ìàéúéàì øáâä äîìù
>àéìà éú <)ìàéúà( ìëåàå àåä äéìéã àúîëçå 

 øúáì éúåòø ãáòîì ìåëéàå)î"ãé àé à ( í÷éå
åäé"åâå äîìùì ïèù ä ' åøéòæ ïéâá éæç àú

ïéìà åçëùàã àúîëçãè àúîëç àåääî 
á÷á äéá åøâúà éàîã÷ã"ä ìë åãáòå ìãâî åðáå 

 àìå àòøà éôðàî åøãáúàã ãò åãáòã äî
 ãáòîì äîëç åäá øàúùà àðîæì ìáà éãî

á÷ éúàã" äéì ïåçìôéå àîìòá àúîëç øòúé ä
ää äá" ã)åë åì ìà÷æçé ( ïúà éçåø úàå

 äéá åìéáçã éàîã÷ë åàì éúéùòå íëáø÷á
 úàå åëìú é÷åçá øùà úà éúéùòå àìà àîìò

íúéùòå åøîùú éèôùî:  

                                                           

 ).ד"ג וקמה ע"ב פא ע"ה ח"דע(כלומר שהסתכל והתבונן בכל מדרגות הטומאה  א
 ).ו"לש(ב "ב ודף נה ע"לעיל לז ע' עי ב
  ).ו"לש(א "לקמן רנח ע' ב ועי"לעיל נח ע' עי ג
אלא מחמת הקלקול הכללי דחטא עץ , חסרונות אלו אינם מחמת אי העמידתם של האבות בנסיון ד

 ).א"ב פב ע"ה ח"דע(ז עד לביאת המשיח "ומני אז אי אפשר לתקן ד, הדעת אשר נעשה בכל העולמות
תרומה משמע ' דמריש פ' וק. מ כבר היה יודע שהתורה עתידה לאוסרו"ג דלא ניתנה התורה מ"ואע ה

  ).א"נ(ו כאן בכלל העונות אחיות בסוד הבריח התיכון ואיך כלל' שיעקב מוכרח לישא ב
' א ועי"ב פב ע"ה ח"דע(שמידת המלכות נחלקת לשניהם , כלומר שדבר זה נצרך לשם התיקון האמיתי ו

  ).'אות ג' ש שער ז פרק ה"הקדו
  ).ג"ב פב ע"ה ח"דע(כ לא נכשל "וע' ית' בגלל ציווי ה' משה העמיק להתבונן בקלי' פי ז
שם פז (והיה הדבר מרצונו הגמור ) ג"ב פה ע"ה ח"דע(ד התורה היה נג' עיונו של שלמה במהות הקלי ח

  ).ג"ע
 ).ג"ב פא ע"ה ח"דע(דור הפלגה  ט
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 .בדרך הולכים היו חייא ורבי יוסי רבי
 הבתור נפתח ,חייא לרבי יוסי רבי לו אמר

 'ה כי" ,ואמר יוסי רבי פתח .דבר ונאמר
 ולתת להצילך מחנך בקרב מתהלך אלהיך

 יראה ולא קדוש מחניך והיה לפניךאויביך 
 אלהיך 'ה כי" ".מאחריך ושב דבר ערות בך

 כמו אלא .מהלך כתובל צריך היה ,"מתהלך
  הוא וזה".מתהלך בגן לרוח היום" שנאמר

 מתהלך .הראשון אדם ממנו שאכל אילן
 לפני שהלךוזה הוא . זכר מהלך ,נקבה

 'וה" שכתוב ,במדבר הולכים כשהיו ישראל
 לפני שהולך והוא ."' וגויומם לפניהם הלך

 לפניו צדק" שכתוב ,בדרך כשהולך האדם
 שהולך או הוזה ,"פעמיו לדרך וישם יהלך
 ,ולמה .זוכה שהוא בשעה האדם לפני

 אדם להציל .לפניך אויביך ולתת להצילך
 אדם צריך ולכן, אחר בו ישלוט לאו בדרך

 איזה .עצמו את טהריול מחטאיו שמרילה
 מה ".קדוש מחניך והיה" שכתוב זו ,טהרה

 אלא .קדושיםכתוב ל צריך היה ,"קדוש" זה
 שהגוף הגוף איברי אלו "קדוש מחניך"

 מחניך והיה" ולכן ,בהם ונתקן מתחבר
 זה מה, "דבר ערות בך יראה ולא" ".קדוש

 שזה ,עריות )ערוה( דבר זה ."דבר ערות"
 יותר בו מואס הוא ברוך שהקדוש דבר הוא

 ,"ערות בך יראה ולא" שאמר כיון ,מהכל
 הללו העולם רשעי אלא ".דבר" למה

 בדבורם עצמם את ומטמאים שגועלים
 כך וכל". דבר ערות" וזהו ,מפיהם שיוצא

 אתה ואם ,לפניך הולך שהוא משום ,למה
 ילך שלא ,"ריךמאח ושב" ,מיד ,כך עושה
 הולכים הרינו ואנו .מאחריך וישוב עמך

 שהרי ,תורה בדברי נתעסק ,בדרך לפניו
 אדם של ראשו על מתעטרת התורה

  .ממנו זזה לא והשכינה

à àçøàá éìæà ååä àééç éáøå éñåé éáø" éáø ì
 äìî àîéðå àúééøåàá çúôð àééç éáøì éñåé

 øîàå éñåé éáø çúô)åè âë íéøáã (åäé éë" ä
 úúìå êìéöäì êðçî áø÷á êìäúî êéäìà
 êá äàøé àìå ùåã÷ êéðçî äéäå êéðôì êéáéåà

åäé éë êéøçàî áùå øáã úåøò" êéäìà ä
 øîà úàã äîë àìà äéì éòáî êìäî êìäúî

)æ â úéùàøá ( àåä àãå íåéä çåøì ïâá êìäúî
 êìäúî ïåùàøä íãà äéðî ìëàã àðìéà

àá÷åðàåäééî÷ ìéæàã àåä àãå øëã êìäî  
áéúëã àøáãîá éìæà ååä ãë ìàøùéãá)  úåîù

àë âé (åäéå"åâå íîåé íäéðôì êìåä ä ' ìéæàã àåä
 áéúëã àçøåàá ìéæà ãë ùð øáã äéî÷) íéìäú

ãé äô ( àãå åéîòô êøãì íùéå êìäé åéðôì ÷ãö
 éëæ åäéàã àúòùá ùð øáã äéî÷ ìéæàã àåä
 àáæúùàì êéðôì êéáéåà úúìå êìéöäì äîìå

 àçøàá ùð øá êë ïéâáå àøçà äéá èåìùé àìå
 äàëãìå éåáåçî àøîúñàì ùð øáì äéì éòáì

 áéúëã àã åéëã éàî äéîøâì)åè âë íéøáã (
 äéì éòáî íéùåã÷ ùåã÷ éàî ùåã÷ êéðçî äéäå
 àôåâã àôåâ éôééù ïéìà ùåã÷ êéðçî àìà
 êéðçî äéäå êë ïéâáå åäá ï÷úúàå øáçúà

ã úåøò éàî øáã úåøò êá äàøé àìå ùåã÷ øá
 àã]àúìî[) àúééøò ( äìî àåä àãã ïééøòã
á÷ã" ñéàî ä]äá) [äéá( øîàã ïåéë àìëî øéúé 

 éáééç éðä àìà øáã éàîà úåøò êá äàøé àìå
 ïåäìã äìîá åäééîøâ éáàñîå éìòâã àîìò
 êë ìëå øáã úåøò åäéà àäå åäééîåôî é÷ôðã
 ïéãë ãéáò úà éàå êî÷ ìéæà åäéàã ïéâá äîì

 êéøçàî áùå ãéî áåúééå êãäá ìéæé àìã
 ÷ñòúð àçøàá äéî÷ ïðéìæà àä ïðàå êéøçàî
 ìò àøèòúà àúééøåà àäã àúééøåàã éìîá

ùð øáã äéùéøâäéðî úàéãòà àì àúðéëùå :  
 עם הן 'ה ויאמר" ,ואמר חייא רבי פתח

 מה בא וראה ."' וגולכלם אחת ושפה אחד
 זה מה ,"מקדם בנסעם ויהי" ,כתוב

 ,"וימצאו" .עולם של מקדמונו ".מקדם"
 ".וימצאו" זה מה ,ויראו לכתוב צריך היה

ä øîàéå øîàå àééç éáø çúô ' ãçà íò ïä
åâå íìëì úçà äôùå ')éùàøáå àé ú ( éæç àú

 áéúë äî)á íù ( íã÷î éàî íã÷î íòñðá éäéå
 éàî äéì éòáî åàøéå åàöîéå íìåò ìù åðåîã÷î

                                                           

  ).א"נ(מלכות  א
ח "ז. ו"ויקהל רט' בפ' עמו כנז' ת כשמתיחד"בשם הת' מ היא נק"ת מ"הוא ועיקרו בת' ג דשם הוי"אע ב

  ).א"נ) (מ"א. ד הוא מלכות"ד והב"הוא וב' כל מקום שנאמר וה' פי(
 ).א"ד(ב ”מט ע' בראשי' כדי שימצא זכר ונקבה ככתוב בפ ג
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 החכמה מסודי שם מצאו מציאה אלא
 ,המבול מבני שם שהתנערה מהקדמונים

 שעשו מעשה באותו לעשות התעסקו ובה
 בפה אומרים והיו ,הוא ברוך לקדוש לסרב

  ועושים

 àúîëçã éæøî ïîú åçëùà äàéöî àìà åàöîéå
 äáå àðôåè éðá ïî ïîú øòðúàã éàîã÷î
 åãáòã àúãéáò àéääá ãáòîì åìãúùà

á÷á äéá àáøñì"éãáòå àîåôá éøîà ååäå ä  

  åò/á  
 אחד עם הן" ,כתוב מה אהר. מעשה

 אחד בלב שהם משום ,"לכלם אחת ושפה
 ועתה .לשון הקודשב ומדברים אחד וברצון

 ואין ,לעשות יזמו אשר כל מהם יבצר לא
 ,אעשה מה אבל .מעשיהם שימנע מי

 ולשונם מעלה של הדרגות להם אבלבל
  .שלהם מעשה נמנע ואז ,שלמטה

 áéúë äî éîç àúãéáò)å àé úéùàøá (íò ïä 
 ãç àáìá ïåðéàã ïéâá íìëì úçà äôùå ãçà
 àì äúòå ùã÷ä ïåùìá éììîîå ãç àúåòøå

 úåùòì åîæé øùà ìë íäî øöáé)íù ( ïàî úéìå
 ìáìáà ãéáòà éàî ìáà ïåäìã àãáåò òðîéã
 ïéãëå àúúì ïåäìã ïùéìå àìéòìã ïéâøã ïåì

àïåäìã àãáåò òðîú:  
 אחד ולב ברצון שהיו משום ומה

 יבצר לא" כתובהקודש לשון ב ומדברים
 שלמעלה ודין ,"לעשות יזמו אשר כל מהם

 החברים או אנו ,בהם לשלוט יכל לא
 ורצון אחד בלב ואנו ,בתורה שמתעסקים

 ,אמר רבי יוסי. וכמה כמה אחת על ,אחד
 .קיוםמחלוקת ה בעלי אותםאין למכאן ש

 אלה העולם בניש )שהללו( פעם בכל שהרי
 גב על אף ,אחד ולב אחד ברצון אלה עם

שלמעלה  הדין, הוא ברוך בקדוש שמורדים
 ויפץ" ,מיד ,שנחלקו כיון ,בהם שולט לא

 נשמע ,חייא רבי אמר ."' וגומשם 'ה אתם
 כיון שהרי ,הפה בוריבדתלוי  שהכל

 ".משם תםוא 'ה ויפץ" מיד ,שהתבלבלו
 ךואהפ אז כי" ,כתוב מה לבא לעתיד אבל
 'ה בשם כולם לקרא ברורה שפה עמים אל

 למלך 'ה והיה" וכתוב ,אחד שכם לעבדוו
 אחד 'ה יהיה ההוא ביום הארץ כל על

  ".אחד ושמו

 éììîîå ãç àáìå àúåòøá ååäã ïéâá äîå
 åîæé øùà ìë íäî øöáé àì áéúë ùã÷ä ïåùìá
 ïðà åäá àèìùì ìéëé àì àìéòìã àðéãå úåùòì
 ãç àáìá ïðàå àúééøåàá ïé÷ñòúîã àééøáç åà

ë úçà ìò ãç àúåòøåà äîëå äî" ïàëî éñåé ø
 ú÷åìçîã éøàî ïåðéàì]àðîæ ìë àîåé÷ ïåì úéì 

>ïéìàã < àîìò éðáã>ïéìà <ïéìà ïéìà íòà [
)ïéìàå ïéìàã àðîæ ìëã( ãç àáìå àãç àúåòøá 

òà"á÷á äéá éãøîã â" àðéã åäá àèìù àì ä
åäé õôéå ãéî åâìôúàã ïåéë àìéòìã" íúåà ä

åâå íùî ')ç íù (à" òîúùà àééç ø àìëã
 ãéî ìáìáúàã ïåéë àäã àééìú àîåôã àìîá

åäé õôéå" äî éúàã àðîæá ìáà íùî íúåà ä
 áéúë)è â äéðôö ( äôù íéîò ìà êåôäà æà éë

åäé íùá íìë àø÷ì äøåøá" ãçà íëù åãáòìå ä
 áéúëå)è ãé äéøëæ (åäé äéäå" ìë ìò êìîì ä

åäé äéäé àåää íåéá õøàä"ãçà åîùå ãçà ä:  
  :åäé êåøá"ïîàå ïîà íìåòì ä  .ואמן אמן םלעול 'ה ברוך

  êì êì úùøô:  
 פתח אבא רבי ."' וגומארצך לך לך"

 הרחוקים לב אבירי אלי שמעו" ,ואמר
 כמה ,"לב אבירי אלי שמעו" ".מצדקה

åâå êöøàî êì êì ')à áé úéùàøá ( àáà éáø
 øîàå çúô)áé åî äéòùé ( áì éøéáà éìà åòîù

ä÷ãöî íé÷åçøäá äîë áì éøéáà éìà åòîù 

                                                           

 .ק"אלין נמחק בדפ@ א
והאבירות ). אור יקר(אין אבירות הלב היותם רחוקים לבד אלא הם אבירי לב וגם רחוקים מצדקה  ב

ונוסף שלא חוזר בתשובה והוא אבירות על , שרוצים דברי תורה ולא מתעמקים בזה' מחלק לשנים א
, )אור יקר] (א"זהר חלק ג דף קיא ע 'עי[ת נקראת צדקה "נו התורה שהתוצדקה היי). אור יקר(אבירות 

 ו כאשר צונו" אלהינ'הוצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת לפני ) דברים ו כה(ש "כמ
 ).יהל אור(
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 את שרואים ,הרשעים של לבותיהם חזקים
 ,בהם תבונניםמ ולא התורה ודרכי שבילי

 הבתשוב םיחוזר שאינם חזקים ולבותיהם
 הרחוקים" .לב אבירי ונקראים ,לרבונם
  . התורה מן שמתרחקים ,"מצדקה

éçøåàå éìéáù ïàîçã àéáééçã åäééáì ïéôé÷úà 
åäá ïìëúñî àìå àúééøåàãáåäééáìå  ïéôé÷ú 

 ïåø÷àå ïåäéøî éáâì àúáåéúá ïéøãäî àìã
 é÷çøúîã ä÷ãöî íé÷åçøä áì éøéáà

 àúééøåàî  
 הקדוש מן שמתרחקים ,אמר חזקיה רבי

 נקראולכן ו ,ממנו רחוקים והם ,הוא ברוך
 שאינם ,"מצדקה הרחוקים" ,"לב אבירי"

 הם לכן ,הוא ברוך הקדוש אל לקרב רוצים
 וקיםרח שהם כיון .מצדקה רחוקים
 להם שאין ,משלום הם רחוקים ,מצדקה

 'ה אמר שלום אין" שכתוב ,שלום
 רחוקים שהם משום ,מהול, "לרשעים
  .מצדקה

á÷î é÷çøúîã øîà äé÷æç éáø" ïåðéàå ä
äéðî ïé÷éçøâ áì éøéáà ïåø÷à êë ïéâáå 

á÷ éáâì àáø÷ì ïàòá àìã ä÷ãöî íé÷åçøä" ä
ä÷ãöî íé÷åçø ïåðéà êë ïéâáã ïåðéàã ïåéë 

 ïåì úéìã íåìùî ïåðéà íé÷åçø ä÷ãöî íé÷åçø
 áéúëã íåìù)íùáë çî  (åäé øîà íåìù ïéà" ä

ä÷ãöî íé÷åçø ïåðéàã ïéâá àîòè éàî íéòùøì:  

 אל קרבהתל רצה אברהם ,בא וראה
 שכתוב זהו ,והתקרב הוא ברוך הקדוש

 שאהב משום ,"רשע ותשנא צדק אהבת"
 זה ועל .לצדקה התקרב ,רשע ושנא צדק
 ,"הביוא" מהל ".הביוא אברהם" בכתו

 האהבה ,"צדק אהבת" שכתוב משום
  הוא ברוך הקדוש את אברהם שאהב

@á÷ì àáø÷ì éòá íäøáà éæç àú" ä
áø÷úàåäää " ã)ç äî íéìäú (÷ãö úáäàå 

 áø÷úà òùø àðùå ÷ãö áäàã ïéâá òùø àðùúå
ä÷ãöìæ áéúë àã ìòå )ç àî äéòùé ( íäøáà
éáäåàçéâá éáäåà àîòè éàî  úáäà áéúëã ï

á÷ã àúåîéçø ÷ãö" ä]íéçøã) [íéçøà(:  
  äøåú éøúñè:  

 úàðà àëìîã åðîøäã àô÷åúáà ãç áéöðà אחד אילן נטע המלך רצון תוקףב למדנו

                                                                                                                                                                                     

אור יקר ויהל (והאורחים הם הדברים הנגלים שבתורה , שבילי תורה הם הדברים הנסתרים בתורה א
ל "נ[ושבבינה , ב שבילים ומסתתמין בעמודא דאמצעיתא תורה שבכתב"ב נתיבות החכמה הם ל"ל). אור

יהל (הן אורחין ומתגלין במלכות תורה שבעל פה ] ב"י ג ע"א בס"בהגר' ב נתיבות שבבינה עי"שכוונתו לל
 ). אור

רבי יהודה פתח  :א"לקמן רכד ע' עי). יהל אור (והעורים הביטו לראות) ישעיה מב יח(ש "לעיין כמ ב
 החרשים שמעו אלין בני נשא דלא צייתין ,החרשים שמעו והעורים הביטו לראות) ישעיה מב יח(ואמר 

 דלא מסתכלין למנדע על מה , והעורים. ולא פקחין אודנייהו למשמע לפקודי דמאריהון,למלולי אורייתא
 ?מוסיף@. ח דהא בכל יומא ויומא כרוזא נפיק וקרי ולית מאן דישג,אינון קיימין

 ).אור יקר(ה מסלק שכינתו מהם "היינו שמתרחקים ברוע בחירתם וגם הקב ג
ה הם ,ת אמנם הם רוצים לידבק במלכות ומפני שהם מתרחקים מהקב"היינו שאינם חפצים בת ד

וצדקה היינו המלכות כאשר היא ). אור יקר(ואין המלכות רוצה להיות עמהם ") מכלות(רחוקים מצדקה 
ה נקרא צדקה "ל הקב"ור, שאין רוצין להתקרב לו). אור יקר] (א"דף רצב עג " זהר ח'עי[היסוד בחיבור עם 

 ).יהל אור(ובינה מלכא דשלמא דיליה , ושלום יסוד, והוא בינה
 ).יהל אור(כ למעלה "הפיך מש ה
 ונתקרב לה, באברהם ונתקרב לצדקה' ה ה"כ הוסיף לו הקב"ואח, ושם השער להתקרב, צדק במלכות ו

שבת (ש "ס מ"וז. ק אלא איש חסד"דלא עייל בק, עלאה' ומשם זכה לה, שהוא קרוב לבינה, לבדרגא דחסד
הוא כוכב , כי מזל צדק בתולדתו, והענין. מאי דעתיך דקאי צדק במערב אהדרא ליה למזרח) &"קנו ע
רהם כידוע בסוד וכן דרגא דאב, כ נתקרב בדרגא דחסד"ואח, י"ש בתיקונים ובס"כמ, דרגא דמלכות, אחרון

מדריגת האבות בתחלה אברהם במלכות לבנה : ב"ב לב ע"יהל אור ח' עי). יהל אור(ואנכי נטעתיך שורק 
ולגבי עליית , כ נתהפכו כידוע ולכן מלכות נקרא בת של אברהם"ת ואח"חוורא יצחק ביסוד יעקב בת

 .אברהם אבינו
 ).אור יקר (שהוא היחוד כלעיל הערה  ז
ל "החילוק בין אהבת שרוצה להתקרב אבל אוהבי שכבר נתקרב ולכן אצל אהבת כתיב צדק ומנ ח

 ).יהל אור(דנתקרב לצדקה שנאמר ויחשבה לו צדקה ואז אתהדר צדק לצדקה 
  .ת"מ ולא ס"שזה רע' ז ריש תיקון ס"א בתיקו"בהגר' עי ט
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 .העליונות הנטיעות בתוך וחזק גדול
 תחומים בתריסר הזה האילן של הנטיעה

 העולם של צדדים בארבעה ,בבתומס
 ,מסעותיו  הםפרסאות ק"ת ,רגלו פרושה

 .לויים בות פרסות אותם שלכל הרצונות 
 אין .עמו מתעוררים כולם ,מתעורר כשזה

 ברצון כולם כך ,לחוץ מרצונו שיוצא מי
 רדוי )יורד( מלמעלה קם .עמו אחד

 )מתגלה( הים ממנו ,הים לתוך במסעותיו
 )כל שלא "נ, לכל( המקור הוא .מתמלא

 כל מימי נחלקים תחתיו ,הנובעים המים
 כל. בו תלויים הגן ת השקא,בראשית
 .ממנו פורחות העולמים של הנשמות
 לעולם לרדת לגן נכנסות הללו הנשמות

 בשבע מתברכת היא ,נשמה כשיוצאת ,הזה
 )ולהיות( לגוף )ורם לרוח( אב להיות ברכות

 שכתוב זהו ,העליונה הדמות של( הָיִלַעְּב
 עליונה נשמה הרי ".אברם אל 'ה ויאמר"

 דמות של )בעליה לגוף )ורם לרוח( אבא
  . עליונה

  

 óé÷úå àáø àðìéà]ïéàìéò ïòéèð åâ) [ïòéèðå( 
 øçúñà ïéîåçú øñéøúá àã àðìéà òéèð

ú äéìâø àùéøô àîìòã ïéøèñ òáøàá" éñøô ÷
éåðìèîá ãë ïééìú äéá ïéñøô ïåðéàã ïéúåòø ìë 

 ÷éôðã ïàî úéì äéãäá ïéøòúî åäìë éàä øòúà
áì äéúåòøîúòøá åäìë ø í÷ äéãäá àãç àúå

 àìéòìî]úéçð[ )úéçðúà( àîé åâì éåðìèîá 
 àîé äéðî)éìâúà (]àéìîúà[ àøå÷î åäéà )ìëã( 

]ìëì[ éåîéî ìë ïéâìôúî äéúåçú ïéòáðã ïééî 
 ïéúîùð ìë ïééìú äéá àúðâã åé÷ù úéùàøáã

ïéìàò ïéìà ïéúîùð ïéçøô äéðî àîìòãâ àúðâá 
øáúà à÷ôð ãë àúîùð àîìò éàäì àúçðì àë

 àáà éåäîì ïàëøá òáùá)å àçåøìãí(>  àçåøì
íøå< àôåâì )éåäîìå ( å÷éìñá)]ð"à [ àð÷åéãã

ää äàìò" ã)à áé úéùàøá (äé øîàéåå" ìà ä
 àáà äàìò àúîùð àä íøáà)å àçåøìãí( 

>íøå àçåøì<å÷éìñá àôåâì  (éããå äàìò àð÷  

 ,הזה לעולם לרדת )הנפש( כשרוצה
 את רולשמ הוא ברוך הקדוש אותה משביע
 לה ומוסר ,רצונו ולעשות התורה מצוות

  מפתחות מאה

 àéòá ãë)àùôð ( éîåà àîìò éàäì àúçðì
 àúééøåà éãå÷ô øèéîì àåä êéøá àùãå÷ äì

ïàçúôî äàî äì øñîå äéúåòø ãáòîìåã  

  æò/à  
  øäæ  

 והם ,לב אבירי שהיו ,דורו בני מכל
 יוסי רבי. שנתבאר כמו ,מצדקה רחוקים

 ".צבאות 'ה משכנותיך דותידי מה" פתח
 בעבודת להסתכל אדם לבני יש כמה

 לא האדם בני כל שהרי ,הוא ברוך הקדוש
 העולם עומד מה על מסתכלים ולא יודעים

 הקדוש ברא שכאשר . קיימיםהם מה ועל
 מאש שמים עשה ,העולם את הוא ברוך

 .קופאים היו ולא ,יחד רביםומע וממים
 ומשם ,העליונ ברוח ועמדו קפאו כך ואחר
 ,עמודים על לעמוד העולם את שתל

אותו ב אלא עומדים לא התומכים ואותם
 כולם ,עולה הרוח שאותה ובשעה ,רוחה

 זהו .רותת והעולם וזעים מתרופפים

 äéì)ì( áì éøéáà ååäã äéøã éðá ìëî íäøáà
 éñåé éáø øîúàã äîë ä÷ãöî íé÷åçø ïåðéàå

 çúô)á ãô íéìäú (åäé êéúåðëùî úåãéãé äî" ä
 àìëúñàì àùð éðáì ïåì úéà äîë úåàáö

á÷ã àðçìåôá" àìå éòãé àì àùð éðá ìë àäã ä
ïåðéàå àîìò íéà÷ äî ìò éìëúñî ïéîéé÷ äî ìò 

á÷ àøá ãëã" íéîîå ùàî àéîù ãáò àîìò ä
 åãéìâà øúáìå éãìâ ååä àìå àãçë ïéáøòúî

îéé÷åå àîìò ìéúù ïîúîå äàìò àçåøá 
 àìà ïéîéé÷ àì ïéëîñ ïåðéàå ïéëîñ ìò àîéé÷ì
 ÷ìúñà àçåø àåääã àúòùáå àçåø àåääá

ää úúøà àîìòå ïéòæå ïéôôøî åäìë" ã) è áåéà

                                                                                                                                                                                     

באמצע שולטנות המלך שהוא ' פי). א"ד(נטוע אילן גדול וחזק כמבואר ' תבתוקף ורשות ורצון המלך י א
  ).א"נ(ב "הרש. א"ר נטוע אילן רב הוא יסוד ז"ג

 ).ש בזעיר"א וז"צ יב ע"א על ספד"בהגר(א ונגנזת ביסוד "דהיינו ההארה היוצאת מראש ז ב
  ).יהל אור(דעאלין  ג
שעל ידם נדחים , נה ותבונהדאפרסמון הרי הם בי' מ' שם נזכר ענין ס). ו"לש(ב "תרומה קכז רע' עי ד

  .זוהר הרקיע' ועי, )ב"ב נה ע"ה ח"דע(' שער לאה ורחל פרק ז' ועי. החיצונים
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 ועמודיה ממקומה ארץ המרגיז" שכתוב
 שכאשר ,התורה על עומד והכל ,"יתפלצון
 ,העולם מתקיים בתורה עוסקים ישראל
 במקומםקיימים דנים וא העמודים ואותם
  .שלם בקיום

å (øà æéâøîä àìëå ïåöìôúé äéãåîòå äîå÷îî õ
 éìãúùî ìàøùé ãëã àúééøåà ìò íéà÷
 ïéëîñå ïéîéé÷ ïåðéàå àîìò íéé÷úî àúééøåàá

íéìù àîåé÷á åäééøúàá ïéîéé÷à:  

 חצות שמתעורר בשעה ,בא וראה
 העדן לגן נכנס הוא ברוך והקדוש הלילה

 של האילנות כל ,הצדיקים עם להשתעשע
 שכתוב ,לפניו ומשבחים מזמרים העדן גן
 והכרוז, "' וגו'ה מלפני היער עצי ירננו אז"

 עליונים קדושים ,ואומר בחיל קורא
 לאזניו רוח שנכנסה מכם מי, לכם אומרים

 פתוח ולבו לראות פקוחות ועיניו עולשמ
 הרוחות כל של שהרוח בשעה ,לדעת

 יוצא ומשם ,הנשמה התבשמות את מרימה
 התפזרו הצבאות ,הקולות של הקול

  .העולם רוחות רבעהלא

á÷å àéìéì úåâìô øòúàã àúòùá éæç àú" ä
 åäìë àé÷éãö íò àòùòúùàì ïãòã àúðâì ìàò
 äéî÷ ïçáùîå ïøîæî ïãòã àúðâáã ïéðìéà

 áéúëã)äã"âì æè à ( éðôìî øòéä éöò åððøé æà
åäé"åâå ä 'ìéçá éø÷ àæåøëåá ïéøîà ïåëì øîàå 

àá àçåø ìééòã ïåëðî ïàî ïéðåéìò ïéùéã÷ éåðãå
úô äéáìå éîçîì ïéç÷ô éåðéòå òîùîìå òãðîì ç

 åîéñá íéøà ïéçåø ìëã àçåøã àúòùá
 ïéìéç àéì÷ã àì÷ ÷éôð ïîúîå àúîùðã

àîìò éøèñ òáøàì åøãáúàâ:  
 יורד אחד .ב .אחד לצד עולה אחד .א

 .ד .שנים בין נכנס אחד .ג .הצד לאותו
 .ה .בשלשה )מתעטריםו( מתעוררים שנים

 מוציא אחד .ו .באחד נכנסים שלשה
 וששה אחד לצד מהם ששה .ז .צבעים

 נכנסים ששה .ח .הצד לאותו יורדים מהם
 מתעוררים עשר שנים .ט .עשר בשנים

 .בעשרה כלולים ששה .י .ושנים בעשרים

ãç øèñì ÷éìñ ãç àã àåääì úéçð ãç á 
øèñäâ å ïéøú ïéá ìééò ãçæïéøòúî ïéøú ã  

)èòúîïø(çúìúá èãçá éìééò úìú ä é ãç å 
ïéðååâ ÷éôààé ïåäðî úéùå ãç øèñì ïåäðî úéù æ 

øèñ àåääì éúçðáéøñéøúá éìééò úéù ç âé è 
ïéøúå ïéøùòá ïéøòúî øñéøúãé ïìéìë úéù é 

äøùòáåèãçá íéà÷ äøùò àé æè:  

                                                                                                                                                                                     

  .אריכות ביהל אור' עי א
 ).א"נ(ח "ז. לפי שהוא בסוד הדין והעת והזמן מגבירו על צד הדין ולכן קורא בחיל וכח ב
 .י ויהל אור"מאמרי רשב' עי ג
ג "ע וחכמה מתעטרין בבינה ג"ע נכנס בין חכמה ובינה כ"ע כ"יורד לכה "ע עולה לעילת העילות ע"כ ד

ק מהם יורדים לאותו צד שש נכנסין "ע מוציא שש גוונין ושש קצוות מהן לצד אחד ו"ת כ"ג נכנסין בת"בג
אוי לישנים בבתיהם . ס עומדים בעילת העילות"ס ע"ב אותיות ששה כלולים בי"ת ומתעטרין בכ"ב הויו"בי
ה במראות "זה הלשון בירר הרב זלה). ס"ל בי"צ' ה וא"כ ששה כלולות בי"כ מ" מראות הצובאות ג'וזהו בס(

כתר עליון הנקרא רוחא דכל רוחין כשבא ' פי). א"נ(מ באורך "במק' ועי). א"ד(הצובאות ואמר שצדקו דבריו 
  ).הערת הזוהר(להרים מתיקת הנשמה ממקום הבינה 

 ).זוהרהערת ה(פירוש הנפש אתדבק ברוח  ה
 ).הערת הזוהר(ב ”תיקונים עג לעיל לב ע ו
 ).הערת הזוהר(הרוח יורד למטה להתחבר עם הנפש ' פי ז
 .נמחק ביהל אור ח
 ).הערת הזוהר(הנשמה השוכנת בין רוח לנפש ' פי ט
 ). הערת הזוהר(שאז הרוח והנפש מתעדנין בנשמה ' פי י

 ). ת הזוהרהער(נפש רוח ונשמה כלם נכנסים בבינה אז הבינה מוציא ניצוצות ' פי יא
אותן שש ניצוצות הראשונות סובבות למקום התפארת עולם הבנין שש קצוות ושש ניצוצות ' פי יב

 ). הערת הזוהר(ל שבע היכלות ממקום שהן באות "ר. יורדות למדת מלכות
 ). הערת הזוהר(ב הוויות "ספירות עולם הבנין עולים לשם של י' אותן שש שהן בז' פי יג
 ). הערת הזוהר(ב אותיות "ויות עולים למקום הבינה מקום מקור כב הו"פירוש אותן י יד
 ). הערת הזוהר(ספירות ' ל שבעה היכלות כלילן בי"ניצוצות שבמלכות ר' פירוש הו טו
וכלל המאמר להודיענו מעלת הנשמה ומעלת . פירוש העשר ספירות עומדין בחד נקודה עלאה טז

  .הל אוראריכות בי' עי, )הערת הזוהר(תורתנו הקדושה 
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  .באחד עומדים עשרה .יא
 ,בנחיריהם נהיוש שישנים לאותם אוי

 בדין יקומו איך מסתכלים ולא יודעים לא
  ,נמנה בוןכשהחש

 éòãé àì ïåäéøåçá àúðéù éîééðã ïåðéàì éåå
 ïàìëúñî àìå>êéà <)æà( ïáùåçã àðéãá ïåîå÷é 

ã÷ôúà:  
  äøåú éøúñ  

 את להשלים יום כל של ברכות של
 שהרי .ך"ל ך"ל כחשבון העליונות הדרגות
 הגן את בהם לתקן כדי לה נמסרוכולם 

. העדן גן זה ,"מארצך" .ולשמרה ולעבדה
 ,החיים עץ שנקרא ,הגוף זה "דתךומול("

 ,"אביך ומבית" .עליונים שבטים ב"י שהוא
 ,הוא ברוך הקדוש זה "אביך" .השכינה זו

 פשע אין ואמר ואמו אביו גוזל" שנאמר
 ,הוא ברוך הקדוש אלא אביו ואין ."'וגו

 הארץ אל" .ישראל כנסת אלא אמו ואין
 א"ס( ).הזה העולם הוא זה ,"אראך אשר

 "אביך ומבית" ,החיים עץ זה "וממולדתך"
 הארץ אל" ,עליונים שבטים ,תחומים ב"י

  ).הזה העולם זהו "אראך אשר

àîåé ìëã ïàëøáãà ïéàìò ïéâøãì àîìùàì 
ïáùåçëáì "ì ê" ïéâá äì øñîúà åäìë àäã ê

úàìú äì àøèðìå äì çìôîìå àúðâì åäá àð÷
 ïãòã àúðâ àã êöøàî)åî àôåâ àã êúãìåî

éçã àðìéà éø÷úàãéâ ïéèáù øñéøú åäéàã 
éáîå ïéàìòú àã êéáà àúðéëù àã êéáà 

 øîàðù àåä êéøá àùãå÷)ãë çë éìùî ( ìæåâ
åâå òùô ïéà øîåàå åîàå åéáà ' àìà åéáà ïéàå

 ìàøùé úñðë àìà åîà ïéàå àåä êéøá àùãå÷
àîìò éàä åäéà àã êàøà øùà õøàä ìà (

] øñéøú êéáà úéáîå ééçã àðìéà àã êúãìåîå
îåçú àã êàøà øùà õøàä ìà ïéàìò ïéèáù ïé

àîìò éàä åäéà[ã  
  æò/á  
  øäæ  

 על משוטטת והנשמה ,הגוף כשנטמא
 והשערים ,ויורדת ועולה שמאיר האויר פני
כף  בתוך כאבנים ומתגלגלים ,נפתחים לא

 שלא אותם יבקש מי ,להם אוי ,הקלע
 של המקומות בתוך ,הזה בתענוג יקומו
 ונמסרים ,מקומם ונפקד ,הצדיקים ענוגי
 עליהם .עולים ולא יורדים ,דומה בידי

 לא שאול יורד כן וילך ענן כלה" כתוב
 שלהבת מתעוררת השעה באותה". יעלה
 רוחות בארבעה ומכה ,הצפון מצד אחת

 ,התרנגול כנפי לבין ומגיעה ויורדת ,העולם
 ואין ,וקורא השלהבת אותה בו ומתעוררת

 מתהא צדיקי לאותם פרט ,שמתעורר מי
 הקדוש ואז ,בתורה ומתעוררים שעומדים

 גן שבתוך הצדיקים אותם וכל הוא ברוך
 שנאמר כמו ,לקולם מקשיבים העדן

 לקולך מקשיבים חברים בגנים היושבת"

 éôðà ìò àéèù àúîùðå àôåâ áàúñà ãë
àøéåàãä àì ïéòøúå àúçðå à÷ìñå àøäéèã 

àúéôñå÷ åâá ïéðáàë ïìâìâúî ïçúôúîåéåå  ïåì 
 éúëåã åâá àã àðåãòá ïåîå÷é àìã ïåì òáúé ïàî

ã÷ôúà àé÷éãöã éâåðòãå ïåøñîúà åäééúëåã ï
 áéúë åäééìò é÷ìñ àìå éúçð äîåãã àãéá) áåéà

è æ ( äìòé àì ìåàù ãøåé ïë êìéå ïðò äìë
 ïåôö øèñî ãç àáåäìù øòúà àúòù àéääá
 éôãâ ïéá éèîå úéçðå àîìò éøèñ òáøàá ùèáå

àìåâðøúã úéìå éø÷å äéá àáåäìù àåää øòúàå 
 éîéé÷ã èåù÷ éàëæ ïåðéà øá øòúàã ïàî

øòúàååá÷ ïéãëå àúééøåàá " ïåðéà ìëå ä
 äîë ïåäéì÷ì éúééö ïãòã àúðâ åâáã àéé÷éãö

 øîà úàã)âé ç øéù ( íéøáç íéðâá úáùåéä
éðòéîùä êìå÷ì íéáéù÷îæ:  

                                                           

 .'ן פרק ה"ד ומ"ח שער מ"ע' עי, י"שער מאמרי רשב' עי א
 ).יהל אור(בחושבן  ב
  .א"שזהו כינוי לז', וכן שער כה פרק ג, א יד"ח שער א"ע' עי ג
  .אריכות בזוהר הרקיע וביהל אור' עי ד
 ).א"ד(הנפש היא שוטטת על פני אויר הזך והזוהר המאיר מעולם הנשמות  ה
  ).א"ד(לת נשמתו כאבן המתגלגל בתוך כף הקלע כן מתגלג ו
  .אריכות ביהל אור' עי ז
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  ".השמיעני
 ,למעלה כתוב מה ".אברם אל 'ה ויאמר"

 איך זה ,"' וגואביו תרח פני לע הרן וימת"
 אדם היה לא היום אותו עד אלא .כאן שייך
 ם וכשנזרק אבר,לזה פרט אביו בחיי שמת
 מי( .משם יצאו זה ומשום ,רןה נהרג ,לאש
 את שהשליכו כיון אלא .הרן את הרג

 הקדוש עליו התגלה ,כשדים לאור אברהם
 עומד אחיו הרן והיה ,והצילו הוא ברוך
 הרן של זכותו בשביל ,שדיםהכ אמרוו. שם

 ושרפה אש של שלהבת יצאה מיד .נצול
 פני על הרן וימת" שכתוב זהו .הרן את

 שולטת שאין ,שאומרים ויש ".אביו תרח
 הרן את נשליך ולכן ,תרח של בזרעו אש

 שאין ודאי נדע ,יבער לא ואם ,לאש
 הרן את השליכו מיד .בזרעו האש שולטת

 ,שם ומדע אביו תרח והיה ,ונשרף לאש
". אביו תרח פני על הרן וימת" שכתוב זהו

 שלא ולשון מהוא כל ידעו היום באותו
 הוא ברוך הקדוש אלא אברהם את הציל

 את מביאים והיו ,עולם של יחידו שהוא
 ,לו ואומרים ,אברהם של למשכנו בניהם
 ברוך בקדוש בוטח שאתה אותך ראינו
 בנינו את למד , רבונו של עולםשהוא ,הוא
 הכתוב אמר ועליהם .יודע שאתה כךמדר

  ").אברהם אלהי עם נאספו עמים נדיבי"

åäé øîàéå" íøáà ìà ä)à áé úéùàøá ( äî
 àìéòì áéúë)íùçë àé  ( çøú éðô ìò ïøä úîéå

åâå åéáà 'àåää ãò àìà àëä àéøéà éàîà àîåé 
éåáà ééçá úéîã ùð øá äåä àìá ãëå àã øá 

áå ïøä ìéè÷úà àøåðì íøáà éîøúà àã ïéâ
ïîúî å÷ôðâ  åîøã ïåéë àìà ïøäì äéì ìéè÷ ïàî

á÷ äéìò éìâúà éàãùëã àøåðì íäøáà" ä
 éàãùë åøîà ïîú éà÷ éåçà ïøä äåäå äéáæùå
 àáåäìù ÷ôð ãéî áéæúùà ïøäã äéúåëæ ïéâá

ää ïøäì äéã÷åàå àùàã" éðô ìò ïøä úîéå ã
 àùà úéì çøúã àòøæ éøîàã úéàå åéáà çøú

øð ìáà äéá àèìù àì éàå àøåðì ïøäì éî
 äéòøæá àøåð àèìù àìã éàãåá òãð ã÷åúéà
 çøú äåäå ã÷åúàå àøåðì ïøäì äéì åîø ãéî

ää ïîú íéà÷ éåáà" çøú éðô ìò ïøä úîéå ã
 àìã àéðùéìå àéîåà ìë åòãé àîåé àåääá åéáà

á÷ àìà íäøáàì äéáæéù" ä]åäéàã[ éàãéçé 
íäøáàã äéðëùîì åäééðá ïéúééî ååäå àîìòã 

á÷á õéçø úàã êì ïðéîç äéì ïéøîàå" åäéàã ä
 àîìòã äéðåáø)å( úàã êçøåàî àððáì óéìåà

 àø÷ øîà åäééìòå òãé)é æî íéìäú ( íéîò éáéãð
ìà íò åôñàðäéíäøáà :  

 את תרח ויקח" ,כתוב מהבא וראה 
 אתם ויצאו ,'וגו הרן בן לוט ואת בנו אברם
 צריך היה ,"אתם ויצאו" ".כשדים מאור

 ,"' וגותרח ויקח" כתוב שהרי, אותו בכתול
יצאו  ולוט תרח אלא ".אתם ויצאו" זה מה
 לצאת קריהע היו שהם ,ושרה אברהם עם

 תרח שראה שכיון ,הרשעים אותם מתוך
 לעשות חזר ,האש מתוך נצל בנו שאברהם

 תםיא ויצאולכן ו ,אברהם של רצונו את
 ללכת" ,כתוב מה שיצאו ובשעה. ולוט תרח

 .לשם ללכת היה שרצונם ."כנען ארצה
 ,טהרילה שמתעורר מי כל ,למדנו מכאן

 שכיון ,הוא שכך בא וראה .אותו יעיםימס

 áéúë äî éæç àú)àì àé úéùàøá ( ç÷éå
âå ïøä ïá èåì úàå åðá íøáà úà çøúå ' åàöéå

 äéì éòáî åúà íúà åàöéå íéãùë øåàî íúà
 çøú ç÷éå áéúë àäã]åâå'[ àìà íúà åàöéå éàî 

 ååä ïåðéàã å÷ôð äøùå íäøáà íò èåìå çøú
 àîçã ïåéëã àéáééç ïåðéà åâî ÷ôéîì àø÷ò
 øãäúà àøåð åâî áéæúùà äéøá íäøáàã çøú

 äéúåòø ãáòîì]íäøáàã) [íøáàã( êë ïéâáå 
ú íúà åàöéå áéúë äî å÷ôðã àúòùáå èåìå çø

)íù ( äåä ïåäìã àúåòøã ïòðë äöøà úëìì
 øòúàã ïàî ìë àðôéìåà ïàëî ïîú êäéîì

                                                           

. ולא שוה לי' העולם במבול קא' הקושיא מבוארת דהאיכא הבל ולמך וזה שנים עלה בדעתי שאחר חי א
ר ולמך בהיות שמתושלח חי "פ תרח דייק שהמיתוהו בפניו לא כן הבל שלא היה בפני אדה"ל דע"עוד י

ם שנים "ו שניה"כי שם נשבע. שמת למך קודם אביו לא חשושנים ' יותר מן הכל והוסיפו לו כמה שנים בה
' ד תי"והיינו ע' ז דמתולדות נח קא"ועתה ראיתי שכתבו משם הרמ. רבות ומתושלח היה לו תוספת מכל חי

ם דבריו "א' ש ה"דלמך לא היה בפני אביו ואינו מחוור דמי יימר ומ' ושם כ' ב' ח ראיתי תי"ה בז"ולמז. 'א
 ).א"נ) (ן"מאי(ק "כאן לא האירו ודו

 .יהל אור' עי ב
וכן משמעות ] י הנוסח תוספתא"ובד[שהוא לקוט ' נ מתוך הל"י ליתיה וכ"י כ"ח מה כתיב בס"עד ת ג

  ).א"נ(ח "ז. 'דכיון דחמא כו' ח וכו"ד נפקו מתמן ת"ח שייך אחר ובג"ת
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 'ה ויאמר" מיד ,"כנען ארצה ללכת" שכתוב
 התעורר שהוא ועד ".לך לך אברם אל

  ".לך לך" כתוב לא ,בתחלה

 ïåéëã àåä éëäã éæç àú äéì ïéòééñî äàëãúàì
åäé øîàéå ãéî ïòðë äöøà úëìì áéúëã" ìà ä

 êì êì íøáà)à áé úéùàøá ( øòúà åäéàã ãòå
êì êì áéúë àì àúéîã÷á:  

 מתעורר לא שלמעלה הדבר ,בא וראה
 מה על בראשונה למטה שמתעורר עד

 ,הדבר וסוד .שלמעלה אותו עליו שישרה
 עד הלבן באור נאחז אינו השחור האור
 שהיא כיון .בראשונה מתעוררת שהיא

 האור עליה שורה מיד ,בראשונה מתעוררת
 אל לך דמי אל אלהים" כתוב זה ועל. הלבן

 פסקי שלא כדי ,"אל תשקט ואל תחרש
 וכן .לעולמים העולם מן הלבן האור

 לעורר כדי ,"לכם דמי אל 'ה את המזכירים"
 .להשלמע ההתעוררות שתשרה במה למטה

 ,בראשונהוכן כיון שמעיר אדם התעוררות 
 בא .שלמעלה התעוררות מתעוררת אז

 מאור אתם ויצאו" שכתוב כיון ,וראה
 אברם אל 'ה ויאמר" מיד ,"' וגוכשדים

  ."'וגו

æç àúàìéòìã äìî éà øòúàã ãò øòúà àì 
 àìéòìã àéää éøùúã äî ìò àúéîã÷á àúúì

àæøå äìîãáàîëåà àøåäð â ãéçàúà àì 
àøååç àøåäðáã àúéîã÷á úéøòúà éäéàã ãò 

 àøåäð ãéî àúéîã÷á úéøòúà éäéàã ïåéë
 áéúë àã ìòå äìò àééøù àøååç)íéìäúá âô  (

éäìà" ìà èå÷ùú ìàå ùøçú ìà êì éîã ìà í
á ïéîìòì àîìòî àøååç àøåäð ÷ñôúé àìã ïéâ

 ïëå)å áñ äéòùé (åäé úà íéøéëæîä" éîã ìà ä
 éøùéã äîá àúúì àøòúàì ïéâá íëì

àìéòìã àúåøòúàä ùð øá øòúàã ïåéë ïëå 
 àúåøòúà øòúà ïéãë àúéîã÷á àúåøòúà

 áéúëã ïåéë éæç àú àìéòìã)àì àé úéùàøá (
åâå íéãùë øåàî íúà åàöéå ' ãéî)íùà áé  (

åäé øîàéå"åâå íøáà ìà ä':  
 רבי אמר ".לך לך אברם אל 'ה ויאמר"

 ,עצמך את לתקן ,לעצמך "לך לך" אלעזר
 אינך "לך לך" .דרגתך את לתקן )להתחזק(
 וסוד ,הללו הרשעים בין כאן לעמוד )כדאי(

  ,"לך לך" הדבר

åäé øîàéå" éáø øîà êì êì íøáà ìà ä
êîøâ àð÷úàì êîøâì êì êì øæòìà) àô÷úàì( 

úðà úéì êì êì êìéã àâøã àð÷úàìå í÷éîì 
êì êì äìîã àæøå ïéìà ïéáééç ïéá àëä  

  çò/à  
  øäæ  

 לאברהם נתן הוא ברוך הקדוש שהרי
 )צנורות( ומצרף יודע והיה ,חכמה של רוח

 ושקל ,בהם והסתכל ,העולם ישוב צדדי
 על הממונים הכחות את וידע ,במשקל

 אמצע נקודת לתוך כשהגיע. הישוב צדדי
 .בידו עולה היה ולא במשקל שקל ,הישוב

á÷ àäã" àçåø íäøáàì äéì áéäé ä
 óøöîå òãé äåäå àúîëçã)éøåðö (]éøèñ[ 

ãéàì÷éúá ì÷úàå åäá ìëúñàå àîìò éáåùéæ 
é éøèñ ìò ïðîî éã ïéìéç òãéåé àèî ãë àáåù
àáåùéã àúéòöîàã äãå÷ð åâìç àì÷éúá ìé÷ú 

                                                           

 .יהל אור' עי א
  ).א"נ(ומר סוד הדבר באצילות ממש כל). א"ד(ב ופקודי רכו "א וע”וסוד הדבר ועיין לעיל נא ע ב
  ).א"נ(מלכות  ג
 ).א"נ(ח "ז. ת"ת ד
 ).א"ד) (ק מלמעלה"כ יערה עליהם רוה"הגהה ולכן הנביאים יתעוררו למטה תחלה ואח( ה
 .ע מקורו" בדפוס וילנא וצ–) כדאיא "ס( ו
י כי הוא ידע כל "והיה שוקל במשקל הדעת לידע ולהשיג מי הוא השר וכח עליון שממונה על א ז

י לשום "י לא נתן א"י למעלה לא היה יכול להשיג לפי שהש"זולת שר אאקלימי הישוב וממונה שלו למעלה 
מ אתקל תקלא גלגל גלגולים "וי. 'אלקיך בה וגו' ש עיני ה"בעצמו כמ' שר וממונה לשלוט עליו רק הוא ית

י למעלה והוא מלשון תקלא שהוא גלגל היוצר שמגלגל ברגליו והכל ענין ומכוון "וצרופים לידע שר של א
 .)א"ד(' א

 ).א"ד(ב ”דישובא דייקא ולא אמצעיתא דעלמא ועיין תצוה קפה ע ח
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 ולא ,עליה נהושממ הכח את לדעת התבונן
 פעמים כמה שקל .ברצונו להתדבק יכל

 .העולם כל נשתל משם שהנה וראה
 הכח שהנה וראה לדעת ושקל וצרף התבונן
 ,סתוםוק ו עמ, שיעורלו אין שעליה העליון
. הישוב דרגות של הצדדים כמו ואינו

הנקודה שמ כמו שהרי וידע ושקל בונןהת
 נשתל ממנה ,הישוב של אמצעיתו ההיא

 שהרי ידע גם כך .יו לכל עברהעולם כל
 שאר כל יצאו משם ,עליה ששורה הכח

 ,העולם צדדי כל על הממונים הכחות
 מאור אתם ויצאו" אז .בו אחוזיםוכולם 
 תבונןה עוד". כנען ארצה ללכת כשדים
 של הדבר רוריב על לעמוד וצרף ושקל
 יכל ולא ,יודע היה ולא המקום אותו

 כחו את שראה כיון .תדבקלה עליהלעמוד 
 מיד ,עליו לעמוד יכל ולא הזה המקום של

 אברהם מהל". שם וישבו חרן עד ויבאו"
 את ומצרף יודע היה שהוא אלא]. עשה כך[

 בכל העולם מנהיגי השליטים אותם כל
 אותם ומצרף שוקל והיה ,הישוב צדדי

 הכוכבים מנהיגי הישוב בצדדי השולטים
 על אלו החזקים הם מי ,שלהם והמזלות

 ,העולם ישובי כל את שוקל והיה ,אלו
 למקום כשהגיע .בידו עולה והיה )ולא(

 יכל ולא יםעומקה זקוח את ראה ,הזה
 הוא ברוך הקדוש שראה כיון .בולעמוד 

 התגלה מיד ,ותשוקתו התעוררותו את
 ולתקן אותך לדעת ,"ךל לך" לו ואמר עליו

  .עצמך

 éã àìéç òãðîì çâùà äéãéá ÷éìñ äåä àìå
ìò àðîî ìé÷ú äéúåòøá à÷áãúàì ìéëé àìå ä

 àîìò ìë ìéúùà ïîúî àäã àîçå ïéðîæ äîë
 àìéç àäã àîçå òãðîì ì÷úå óøöå çâùà
 åàìå íéúñå ÷éîò àøåòù äéì úéì äìòã äàìò
 ìé÷úå çâùà àáåùéã éâøã éøèñã éðååâë åäéà
 àúéòöîà äãå÷ð àéääîã äîë àäã òãéå

 éåøèñ ìëì àîìò ìë ìéúùà äéðî àáåùéã éëä
 ìë å÷ôð ïîúî äìò éøùã àìéç àäã òãé éîð
 äéá åäìëå àîìò éøèñ ìë ìò ïðîîã ïéìéç øàù

 ïéãë ïãéçà)àì àé úéùàøá ( øåàî íúà åàöéå
 ìé÷úå çâùà ãåò ïòðë äöøà úëìì íéãùë
 àìå øúà àåääã äìîã àøéøá ìò í÷éîì óéøöå

 ìéëé àìå òãé äåä>äìò í÷éîì< ïåéë à÷áãúàì 
ã àô÷åú àîçã äéìò í÷éîì ìéëé àìå øúà éàä

 àîòè éàî íù åáùéå ïøç ãò åàáéå ãéî
 ïåðéà ìëá óéøöå òãé äåä åäéàã àìà íäøáàã

øèñ ìëá àîìò éøáãî ïéðèìùå äåäå àáåùéã 
óéøöå ìé÷úà àáåùéã éøèñá ïéèìùã ïåðéà 

ïåäéìæîå àéáëë éøáãîá ïéìà ïéôé÷ú ïåðéà ïàî 
îìòã éáåùé ìë ìé÷ú äåäå ïéìà ìò à)àìå (

]äåäå[ àîç øúà éàäì àèî ãë éåãéá ÷éìñ 
 ïé÷éîòã åôé÷ú]àìå) [àìã( äéá í÷éîì ìéëé 

á÷ àîçã ïåéë" àúáåàéúå äéìéã àúåøòúà ä
 êì êì äéì øîàå äéìò éìâúà ãéî äéìéã

)à áé úéùàøá (êîøâ àð÷úàìå êì òãðîìâ:  
 שהיית הישוב של הצד מאותו ,"מארצך"

 החכמה אותהמ ,"וממולדתך" .בו נדבק
 והרגע תולדתך את ושוקל מתבונן שאתה
 הכוכב ובאותו ,בו שנולדת והזמן והשעה
 תשגיח שלא ,"אביך ומבית" .המזל ובאותו

 להצליח רשוש לך יש ואם .אביך בבית
 מהחכמה לך לך לכן ,אביך מבית בעולם

 ,הוא שכךבא וראה . הזו תבוננותומה הזו
 הלמ .בחרן והיו כשדים מאור יצאו שהרי
 אלא ,"וממולדתך מארצך לך לך" לו יאמר

 אשר הארץ אל" שנאמר כמו הדבר קריע
 לעמוד יכלת שלא מה "אראך" ,"אראך
 ההיא הארץ כח את לדעת יכלת ולא ,עליו

 êöøàî)íù ( úéåäã àáåùéã àøèñ àåääî
 úàã äîëç àåääî êúãìåîîå äéá ÷áãúî

ùå àòâøå êìéã àúãìåú ìé÷úå çâùî àúò
 àåääáå àáëåë àåääáå äéá úãéìééúàã àðîæå
 êåáàã àúéáá çâùú àìã êéáà úéáîå àìæî
 àúéáî àîìòá àçìöàì àùøù êì úéà éàå
 àúåçâùàîå àã äîëçî êì êì êë ïéâá êåáàã
 íéãùë øåàî å÷ôð àäã àåä éëäã éæç àú àã
 êöøàî êì êì äéì àîéé éàîà ïøçá ååäå

îë àúìîã àø÷ò àìà êúãìåîîå ìà øîúàã ä
 í÷éîì úìéëé àìã äî êàøà êàøà øùà õøàä

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(היה מגלגל ומצרף בצירופי אותיות ומספר  א
  ).א"ד(מנהיגי כוכבים ומזלות  ב
ח "ז. כלומר לידע שרש נשמתך מאיזה מקום נחצבה ובזה תתקן גרמך שאם לא ידע זה אינו יכול ליתקן ג

  ).א"נ(
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àòøà àéääã àìéç òãðîì úìéëé àìå äéìò   .סתוםוק ו עמשהוא
íéúñå ÷éîò åäéàã:  

 משום "ואעשך" ."' וגוגדול לגוי ואעשך"
 שכתוב משום "ואברכך" ".לך לך" שכתוב

 שכתוב משום ,"שמך ואגדלה" ".מארצך"
 שכתוב משום ,"ברכה והיה" ".ממולדתך"
 ואעשך" ,אמר שמעון רבי". ךאבי ומבית"

 מצד "ואברכך" ,הימין מצד "גדול לגוי
 ,האמצע מצד "שמך ואגדלה" ,השמאל

 הנה .ישראל ארץ של מצד "ברכה והיה"
 שכולם עמודים ארבעה של כסא כאן

 ברכות והלאה מכאן .באברהם כלולים
 ואברכה" שכתוב ,מכאן שנזונים לאחרים
  מברכיך

åâå ìåãâ éåâì êùòàå ')á íù ( ïéâá êùòàå
 áéúëã)à íù ( áéúëã ïéâá êëøáàå êì êì

 êúãìåîîå áéúëã ïéâá êîù äìãâàå êöøàî
 ïåòîù éáø êéáà úéáîå áéúëã ïéâá äëøá äéäå
 êëøáàå àðéîéã àøèñî ìåãâ éåâì êùòàå øîà
 àøèñî êîù äìãâàå àìàîùã àøèñî
 àòøàã àøèñî äëøá äéäå àúéòöîàã

òáøàã àééñøë àëä àä ìàøùéã åäìëã ïéëîñ 
 ïàëøá äàìäìå ïàëî íäøáàá äéá ïìéìë

 áéúëã àëäî éðæúîã éðéøçàì)â íù ( äëøáàå
êéëøáî:  

  äøåú éøúñ  
 ,אחת ברכה זו ,"גדול לגוי ואעשך"

 ,שלש ,"שמך ואגדלה" ,שתים ,"ואברכך"
 ,"מברכיך ואברכה" ,ארבע "ברכה והיה"

 כל בך ונברכו" ,שש ,"רואא ומקללך" ,חמש
 כיון .שבע הנה ,"האדמה תומשפח

 ,כתוב מה ,הללו הברכות בשבע שהתברך
 לרדת ,"'ה אליו דבר כאשר אברם וילך"

 תויא וילך" מיד. שהצטוה כפי הזה לעולם
 העולם והתקלל שהתקלל הנחש זה ,"לוט

 ,לגוף להסטין לפתח עומד שהוא ,בגללו
 עד שהצטותה עבודה הנשמה תפעל ולא

 שרהע שלש הזה בעולם עליה שיעברו
 ומעלה שנים עשר משנים שהרי .שנים

 העבודה את דולעב הנשמה מתעוררת
  זהו שכתוב ,שהצטותה

 êëøáàå àãç àúëøá éàä ìåãâ éåâì êùòàå
 òáøà äëøá äéäå úìú êîù äìãâàå ïéøú
 úéù øåàà êìì÷îå ùîç êéëøáî äëøáàå
 ïåéë òáù àä äîãàä úåçôùî ìë êá åëøáðå

ëøáúàãå äî ïàëøá òáù ïéìàá  áéúë)ã íù (
åäé åéìà øáã øùàë íøáà êìéå" éàäì àúçðì ä

 àã èåì åúà êìéå ãéî àã÷ôúàã äîë àîìò
 äéðéâá àîìò àéèìúàå àéèìúàã ùçð åäéà
 àìå àôåâì äàèñàì àçúôì íéà÷ åäéàã
 ïåøáòéã ãò úã÷ôúàã àðçìåô àúîùð ìåòôú

]äìò[ àîìò éàäá ]é"â[ ïéðù )éã"ã] ( àäã
àìéòìå ïéðù øñéøúî çìôîì úøòúà àúîùð 

ää úã÷ôúàã àðçìåô"ã[  
  çò/á  
  øäæ  

 משפחת כל בך ונברכו רואא ומקללך
  ".האדמה

 úåçôùî ìë êá åëøáðå øåàà êìì÷îå
äîãàä:  

 שמעון רבי לפני יושב היה אלעזר רבי
 ורבי יצחק ורבי יהודה רבי עמו והיה ,אביו

 שמעון לרבי אלעזר רבי לו אמר .חזקיה
 מארצך לך לך" שכתוב זה ,אביו

 למה ,ללכת יצאו שכולם כיון ,"וממולדתך
 גב על אף שהרי ,יצאו שכולם לו נאמר לא

 כיון ,זרה עבודה עובד היה שתרח
 עם לצאת טובה בהתעוררות שהתעורר

 צהמרווש ברוך הוא שהקד וראינו ,אברהם
 למה ,לצאת והתחיל ,הרשעים מתשובת

 éåáà ïåòîù éáøã äéî÷ áéúé äåä øæòìà éáø
åäåéà äé÷æç éáøå ÷çöé éáøå äãåäé éáø äéîò " ø

 éåáà ïåòîù éáøì øæòìà>áéúëã éàä <) àä
áéúë() à áé úéùàøá (ì êì êöøàî ê

 àì éàîà êäéîì å÷ôð åäìëã ïåéë êúãìåîîå
òà àäã ïå÷ôé åäìëã äéì øîúà" äåä çøúã â

òì çìô" ÷ôéîì áè àúåøòúàá øòúàã ïåéë æ
á÷ã ïðéîçå íäøáàã äéãäá" éòøúà ä
÷ôéîì àøùå àéáééçã àúáåéúáà àì éàîà 

                                                           

 ).א"ד(' או ללכת וגוש ויצ"והתחיל ללכת כמ א
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 לך" לבדו לאברהם למה ,לכם לכו כתוב לא
 ,שתרח תאמר אם ,שמעון רבי לו אמר". לך

 רולחז כדי היה זה ,כשדים מאור כשיצא
 ,להנצל יצא ,כשיצא אלא .כך לא ,בתשובה

 שראו כיון .אותו גולהר רצו ארצו בני שכל
 אתה ,לתרח אומרים היו ,אברהם שנצל
 ,הללו בפסילים אותו מטעה שהיית הוא

 כיון .תרח יצא שלהם ההפחדה ומתוך
 ,כך אחר משם יצא לא ,לחרן שהגיע
 'ה אליו דבר כאשר אברם וילך" שכתוב

 בו( כתוב לא תרח ואלו ,"לוט תויא וילך
  ").ויצא" אלא וילך

 êì êì éåãåçìá íäøáàì éàîà íëì åëì áéúë
à"øúã àîéú éà ïåòîù éáø ì øåàî ÷ôð ãë ç

 éëä åàì äåä äáåùúá àøãäàì ïéâá íéãùë
 éðá åäìë ååäã ÷ôð àáæúùàì ÷ôð ãë àìà
 áéæúùàã åæçã ïåéë äéìè÷îì ïàòá äéòøà
 úéåäã àåä úðà çøúì äéì éøîà ååä íäøáà
 ÷ôð ïåäìã àìçã åâîå ïéìéñô ïéìàá ïì éòèî
 øúáì ïîúî ÷ôð àì ïøçì àèîã ïåéë çøú

 áéúëã)ã íù (ìéå åéìà øáã øùàë íøáà ê
åäé" áéúë àì çøú åìéàå èåì åúà êìéå ä) äéá

àöéå àìà êìéå:(  
 וזרוע אורם מרשעים וימנע" ,ואמר פתח

 אבל ,בארוהו הזה הפסוק ".תשבר רמה
 דורו ובני נמרוד זה "אורם מרשעים וימנע"

 וזרוע" ,אורם שהיה מהם אברהם שיצא
 וימנע" ,אחר דבר. נמרוד זה "תשבר רמה

 ,ביתו ובני ,תרח זה "אורם מרשעים
 אלא האור כתוב לא ,אברהם זה "אורם"
 ,"תשבר רמה וזרוע" .עמהם שהיה ,"אורם"

 בני כל את אחריו מטעה שהיה ,נמרוד זה
 לך להאיר כדי ,"לך לך" כתוב ולכן .העולם

 עוד. והלאה מכאן ממך שיצאו אותם ולכל
 הוא בהיר אור ראו לא ועתה" ,ואמר פתח

 לא ועתה" ".ותטהרם עברה ורוח בשחקים
 ברוך הקדוש שאמר בשעה ,מתי ,"אור ראו
 וממולדתך מארצך לך לך" לאברהם הוא

 שרצה ,"בשחקים הוא בהיר" ".אביך ומבית
 אברהם את להדביק הוא ברוך הקדוש

 ורוח" .שם ולהאיר שלמעלה ההוא באור
 שבו כך אחר שהרי ,"ותטהרם עברה

 ).עירו בני כלו( ביתו בני וכל תרח בתשובה
 הנפש ואת" שכתוב )עירו בני( ביתו בני

 ואתה" שכתוב תרח ".בחרן עשו אשר
  ."' וגובשלום אבתיך אל תבוא

 øîàå çúô)åè çì áåéà ( íéòùøî òðîéå
 ìáà äåî÷åà àø÷ éàä øáùú äîø òåøæå íøåà
 ÷ôðã äéøã éðáå ãåøîð àã íøåà íéòùøî òðîéå

äîø òåøæå íøåà äåäã åäééðî íäøáà àã øáùú 
 çøú àã íøåà íéòùøî òðîéå øçà øáã ãåøîð

íäøáà àã íøåà äéúéá éðáåà áéúë àì øåàä 
 àã øáùú äîø òåøæå ïåäîò äåäã íøåà àìà
 ïéâáå àîìò éðá ìë äéøúáà éòèî äåäã ãåøîð

 áéúë êë)à áé úéùàøá ( àøäðàì ïéâá êì êì
 åú äàìäìå ïàëî êðéî ïå÷ôéã ïåðéà ìëìå êì

 øîàå çúô)áåéààë æì  ( øåà åàø àì äúòå
 äúòå íøäèúå äøáò çåøå íé÷çùá àåä øéäá

á÷ øîàã àúòùá éúîéà øåà åàø àì" ä
 êéáà úéáîå êúãìåîîå êöøàî êì êì íäøáàì

á÷ àòáã íé÷çùá àåä øéäá"à÷áãàì äá äéì 
 ïîú àøäðàìå àìéòìã øåà àåääá íäøáàì
 àúáåéúá åáú øúáì àäã íøäèúå äøáò çåøå

å çøú äéúéá éðá ìë>ð"äéúàî éðá ìëå à< ] éðá
äéúéá[ >ð"äéúàî éðá à< áéúëã ) áé úéùàøá

ä ( áéúëã çøú ïøçá åùò øùà ùôðä úàå) íù
åè åè (åâå íåìùá êéúåáà ìà àáú äúàå':  

 אמר ".'ה אליו דבר כאשר אברם וילך"
 ויצא כתוב לא שהרי , בא וראה,אלעזר רבי

 "וילך" אלא ,'ה אליו בריד כאשר אברם
 עשו בראשונה שהרי ,"לך לך" שנאמר כמו

 כשדים מאור אתם ויצאו" שכתוב ,יציאה
 "וילך" כתובעכשיו ו ,"כנען ארצה ללכת

 ,"'ה אליו דבר כאשר. "ויצא כתוב ולא

åäé åéìà øáã øùàë íøáà êìéå" ä)ã íù( 
à"ë àì àäã éæç àú øæòìà ø íøáà àöéå áéú

åäé åéìà øáã øùàë" úàã äîë êìéå àìà ä
 áéúëã åãáò àúéîã÷á äàéöé àäã êì êì øîà

)àì àé íù ( úëìì íéãùë øåàî íúà åàöéå
 àöéå áéúë àìå êìéå áéúë àúùäå ïòðë äöøà

                                                           

אברהם דמעת ' אך בגי. אורם עם הכולל גימטריא אברהם וכתיב אורם כי בלכתו עדיין שמו אברם א
  ).א"נ(ן "מאי. ובכח כבר היה שמו אברהם' שיצא מאור כשדים תקן ה

 ).מ"דפ(לאתדבקא  ב
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 אתו וילך" .ההבטחות כל את לו שהבטיח
 ,ממעשיו דוללמ כדי עמו שהתחבר ,"לוט
 רבי אמר .כך כל למד לא זה כל ועם

 דרכי שלומדים הצדיקים אשרי ,אלעזר
 ולירא בהם ללכת כדי הוא ברוך הקדוש

 לתת אדם שעתיד הדין יום מאותו ממנו
 ,ואמר פתח. הוא ברוך לקדוש וחשבון דין

 אנשי כל לדעת יחתום אדם כל ביד"
  אבל ,בארוהו הזה הפסוק ".מעשהו

åäé åéìà øáã øùàë" åäìëá äéì çèáàã ä
úåçèáäà ïéâá äéîò øáçúàã èåì åúà êìéå 

å éåãáåòî óìéîì éàä éìåë óéìåà àì àã ìë íò
à" éåçøà éôìåàã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ øæòìà ø

á÷ã" àåääî äéðî àìçãìå åäá êäéîì ïéâá ä
 àðáùåçå àðéã áäéîì ùð øá ïéîæã àðéãã àîåé

á÷ì" øîàå çúô ä)áåéàæ  ( íåúçé íãà ìë ãéá
ìáà äåî÷åà àø÷ éàä åäùòî éùðà ìë úòãì:  

  äøåú éøúñ  
 ,"שנה ושבעים שנים שחמ בן ואברם"
 עליונים ושני( ,עשר שנים הם וחמש שבע

 נראית ואז). הם עשר ארבעה ,עליהם
 מחמש באה שהיא ,הזה בעולם הנשמה

 .החיים עץ של פרסות ק"ת שהם שנים
 שהוא ,ממש אילן אותו זהו ,שנה ושבעים

 אז .שנה שבעים ונקרא ,לדרגות שביעי
 ונכנסת ,הנחש זוהמת מאותה יוצאת
 בצאתו" שכתוב זהו .הקדושה דהלעבו
 חיים ספורות לא שנה שבעים ימי( ".מחרן

 כחוה הרוגז מאותו )עשרה ארבע מאותם
 עד מסית שהיה הנחש ההוא )השטן( של

 שולטת באילן. עליו ושולט גופו אתעכשיו 
 שנים עשרה שלש באדם ,שנים שלש ערלה

 הגוף על שעברו כיון .ערלה שני שנקראים
 )והתעוררה( ברהוהתע השנים אותן

 היא ,דשוהק עבודת את דולעב הנשמה
 את להכניע ,טוב לרצון הגוף את מצוה
  יכול לא שהנה הנחש אותו

 äðù íéòáùå íéðù ùîç ïá íøáàå) úéùàøá
ã áé ( ïåðéà øñéøú ùîçå òáù) ïéàìò ïéøúå

ïåðéà éøñ òáøà åäééìò ( úàéæçúà ïéãëå
 íéðù ùîçî àéúà éäéàã àîìò éàäá àúîùð

ãú ïåðéà"ééçã àðìéàã éñøô ÷á äðù íéòáùå 
 äàòéáù åäéàã ùîî àðìéà àåää åäéà àã
 àåääî ú÷ôð ïéãë éø÷úà äðù ïéòáùå ïéâøãì

ää àùéã÷ àðçìåôá úìàòå ùçðã àîäåæ" ã
)íù ( ïøçî åúàöá)ò éîé ' úåøåôñ àì äðù

íééçâéøñ òáøà àåääî  ( àåääî]å àæâåø[ àô÷åú
 àåääã)ïèù (èñà äåäã ùçð àúùä ãò äéì é

ìøò àèìù àðìéàá éåìò àèìùå àôåâìäã úìú 
 äìøò éðù ïåø÷àã ïéðù éøñ úìú ùð øáá ïéðù

 àôåâ ìò åøáòàã ïåéë]ïéðù ïåðéà[ )úãáòúàå (
>úøáòúàå< ]úøòúàå[ àðçìåô çìôîì àúîùð 

 óåôëì àáè àúåòøì àôåâì úãé÷ô àùéã÷
ìéëé àì àäã ùçð àåääì  

  èò/à  
  øäæ  

 ימי שנשלמים ההוא יוםב ,בא וראה
 שהגוף ההוא היום ,העולם מן לצאת האיש
 תנתינ אז ,ממנו פרדילה רוצה והנפש נשבר
 לו היתה שלא מה לראות לאדם רשות
 על ועמד שלט שהגוף בזמן לראות רשות

 שליחים שלשה עליו עומדים ואז. ריווב
 שעשה מה וכל וחטאיו ימיו ומחשבים

 ,פיוב הכל על מודה והוא ,הזה בעולם
 שכתוב זהו .בידו עליו חותם הוא כך ואחר

 ùð øáã éåîåé åîéìùàã àîåé àåääá éæç àú
 øáúà àôåâã àîåé àåää àîìòî à÷ôàì
 áéäééúà ïéãë äéðî àùøôúàì àéòá àùôðå
 åùø äéì äåä àìã äî éîçîì ùð øáì åùø

äééøåá ìò íéà÷å àèìù àôåâã àðîæá éîçîìä 
ùçå ïçéìù úìú äéìò éîéé÷ ïéãëå éåîåé éá

 ìò éãåà àåäå àîìò éàäá ãáòã äî ìëå éåáåçå

                                                                                                                                                                                     

  ".אזהר ליהבכלהו ד"א ובמקומו כתוב "נמחק בהגהות הגר דאבטח ליה בכלהו הבטחות א
  ).א"ד(ת "ב בס”ק פרסאות של עץ החיים עז ע"ת ב
ר שהוא הנחש "שהוא אז ברשות תוקף היצהאינם במספר שני חיי האדם כי הם אינם חיים מאחר  ג

 ).א"ד(הקדמוני 
 ).א"ד(ב ”א וזוהר פקודי רמד ע”י דף קעב ע"מ ד
 ).א"ד(שהוא עומד על בריאותו במזג שוה  ה
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 חתומים כולם ובידו ,"יחתום אדם כל ביד"
 על העולם )בזה א"ד ,באותו( אותו לדון

 ועל חדשים על ,האחרונים ועל הראשונים
 שכתוב זהו .מהם אחד נשכח לא ,ישנים

 אותם וכל ".מעשהו אנשי כל לדעת"
 כך ,ורוח בגוף הזה בעולם שעשה המעשים

 מן יצא בטרם ורוח בגוף חשבון נותן גם
  .העולם

 äéãéá äéìò íéúç àåä øúáìå äéîåôá àìë
ää" ã)æ æì áåéà ( äéãéáå íåúçé íãà ìë ãéá

 äéì ïãéîì ïéîéúç åäìë)àåääá( ]éàäá[ àîìò 
 àì é÷éúò ìòå éúãç ìò éàøúá ìòå éàîã÷ ìò

ää åäééðî ãç éùðúà" ã)íù ( éùðà ìë úòãì
 åäùòî àîìò éàäá ãáòã ïéãáåò ïåðéà ìëå

 àôåâá àðáùåç áéäé éîð éëä àçåøå àôåâá
àîìòî ÷åôé àì ãò àçåøå:  

 עורף קשי הרשעים כמהבא וראה 
 שרוצים בשעהאפילו כמו כן  ,הזה בעולם
 לכן , עורףקשי הם הזה העולם מן לצאת
 דרכי את הזה בעולם שלומד האיש אשרי

 והרשע .בהם ללכת כדי הוא ברוך הקדוש
 )עם עוסקש( באלו שמסתכל פי על אף

 .דוללמ רוצה ולא עורף מקשה ,הצדיקים
 גב על ואף ,בו להחזיק לצדיק ישלכן ו

 ,אותו יעזוב לא ,הוא עורף מקשה שהרשע
 כי .אותו יעזוב ולא בידו להחזיק לו ויש
בא . העולם את ויחריב ילך ,אותו יעזוב אם

 וכן ,גיחזי את שדחה מאלישעוראה 
 לא ,עמו היה שלוט זמן כל ,רהםבאב

 ,ממנו שנפרד כיון .הרשעים עם התחבר
 ככר כל את לוט לו ויבחר" ,כתוב מה

 כתוב מה ".סדום עד ויאהל" וכתוב ,"הירדן
 'לה וחטאים רעים סדום ואנשי" ,כך אחר
 וילך" שאמרת זה ,אבא רבי אמר". מאד

 אבל .יפה זה ,אברם ויצא כתוב ולא "אברם
 ".מחרן בצאתו" ,כתוב מה הפסוק בסוף
 והיציאה ,"מחרן" כתוב ,אלעזר רבי אמר

  .בראשונה היתה מולדתו מארץ ההיא

áééçã äîë éæç àúàìã÷ éù÷à à éàäá 
 à÷ôðì éòáã àúòùá åìéôà éîð éëä àîìò
 øá àåä äàëæ êë ïéâá ìã÷ éù÷à àîìò éàäî

á÷ã éåçøà àîìò éàäá óéìéã ùð" ïéâá ä
òà àáééçå åäá êäéîì"âàã  éðäá ìëúñ]ð" à

éãäá ìãúùàã[ éòá àìå ìã÷ éù÷à àéé÷éãö 
 ó÷úîì à÷éãöì äéì úéà êë ïéâáå óìéîì]äéá[ 

òàå" äéì ÷åáùé àì àåä ìã÷ éù÷à àáééçã â
 éàã äéì ÷åáùé àìå äéãéá àô÷úàì äéì úéàå
 òùéìà ïî éæç àú àîìò áéøçéå êäé äéì ÷åáùé

 ïëå éæçâì äçããá èåì äåäã àðîæ ìë íäøáà
á ùøôúàã ïåéë àéòéùø éãäá øáçúà àì äéãä

 áéúë äî äéðî)àé âé úéùàøá ( èåì åì øçáéå
 áéúëå ïãøéä øëë ìë úà)áé íù ( ãò ìäàéå

 äéøúá áéúë äî íåãñ)âé íù ( íåãñ éùðàå
åäéì íéàèçå íéòø"à ãàî ä" éàä àáà ø
 íøáà êìéå úøîàã)ã áé íù ( àöéå áéúë àìå

÷ã àôåñ ìáà àåä øéôù íøáà áéúë äî àø
)íù (à ïøçî åúàöá" áéúë ïøçî øæòìà ø
]àéääå) [àäå( úåä åúãìåî õøàî äàéöé 

àúéîã÷á:  
 זה מה ".אשתו שרי את אברם ויקח"

 ,נעימים בדברים אותה משך אלא ,"ויקח"
 את להוציא לאדם רשות שאין משום
 וכן .רצונה ללא אחרת לארץ ללכת אשתו

 את קח" ,"אהרן את קח" אומר הוא
 אותה משך ,"אברם ויקח"לכן ו ".לויםה

 הדור בני דרכי את לה והודיע בדברים
 אברם ויקח"לכן ו .רעים הם כמהההוא 

 מה ".אחיו בן לוט ואת". "אשתו שרי את
 אלא .לוט את עמו להדביק םהאבר ראה

 åúùà éøù úà íøáà ç÷éå)ùä í(  ç÷éå åäî
 äéì úéìã ïéâá àúééìòî éìîá äì êéùîà àìà
 àòøàá êäéîì äéúúà à÷ôàì ùð øáì åùø

 øîåà àåä ïëå äìéã àúåòø àìá àøçà) øáãîá
äë ë ( ïøäà úà ç÷)äî â íù ( íéåìä úà ç÷

 äì òãåàå ïéìîá äì êéùî íøáà ç÷éå êë ïéâáå
 êë ïéâáå ïéùéá äîë àøã éðá ïåðéàã ïåäéçøà

ç÷éå äî åéçà ïá èåì úàå åúùà éøù úà íøáà 
 äôöã ïéâá àìà èåì äéîò à÷áãì íäøáà àîç

                                                           

  ).א"ד(מקשים עורף  א
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 לצאת שעתידרוח הקודש ב שצפה משום
 ,"בחרן עשו אשר הנפש ואת" .דוד ממנו
 ,נפשותם את שתקנו רותיווהג הגרים אלו

 רתימגי ושרה אנשיםאת ה רימגי אברהם
 עשו כאלו עליהם ומעלה ,נשיםאת ה
 בני כמה ,כך אם ,אבא רבי אמר. אותם
 .עמו הלכו שכולם תאמר אם ,היו אדם
 א"ד , שכולםומשום( ,כן ,אלעזר רבי אמר

 ,עמו הולכים שהיו האנשים )כלםלכן ו
  נקראוכולם 

ïéîæã ùã÷ä çåøáà ùôðä úàå ãåã äéðî ÷ôéîì 
ïøçá åùò øùà )ä áé úéùàøá ( íéøâ ïéìà

 ïéøáåâ øééâî íäøáà åäééùôð åðé÷úàã úåøåéâå
 åãáò åìàë ïåäéìò äìòîå ïéùð úøééâî äøùå

à ïåäì"éëä éà àáà ø éà ååä àùð éðá äîë 
à äéîò åìæà åäìëã àîéú" ïéà øæòìà ø) ïéâáå

ãåäìë( ]åäìë êë ïéâáå[ ïéìæà ååäã àùð éðá 
ïåø÷à åäìë äéîò:  

  äøåú éøúñ  
 אברם ויקח" שכתוב ,שהיה כמולשלוט 

 את" ,'י זו "אברם(" ."' וגואשתו שרי את
 ,זכר והוא ,לנשמה הנשמה זו 'י ,'ה זו "שרי

 שהוא ,הגוף זה ).הנקבה של ההנשמ זו 'ה
 ואת" .הזכר אצל נקבה כמו הנשמה אצל
 זז שלא הנחש )הרע יצר( זה "אחיו בן לוט
 הגוף של הדבקות משום ,הגוף מן כך כל
 אבל ,ממנו )ההוא הזמן( זזים כך כל לא

 אותו מלקה תמיד הנשמה התעוררות
 אותו ומכניעה אותו ומוכיחה בו ומתרה

  .טוללש יכול ולא ,כרחו בעל

 áéúëã éåäã äîë äàèìùì)ä áé úéùàøá (
åâå åúùà éøù úà íøáà ç÷éå ')é àã íøáà ' úà

ä àã éøù 'é 'ä øëæ àåäå àúîùðì àúîùð àã '
àá÷åð àúîùð àã (]äéàã àôåâ àãé éáâì 

àøåëã éáâì àá÷åðë àúîùð[ åéçà ïá èåì úàå 
 àã)òøä øöé (]ùçð[ ìë éãòà àìã ] àôåâ ïî êë

àúå÷áãã ïéâáåéãòà àì àôåâã áêë ìë [ àðîæ 
)àåää ( é÷ìà àúîùðã àúåøòúà ìáà äéðî

 éøúàå øéãú äéì]äéá[ ìò äéì óéôëå äéì çëåàå 
äàèìùì ìéëé àìå äéçøëâ:  

 אלו ,"רכשו אשר רכושם כל ואת"
 הזה בעולם אדם שעושה הטובים המעשים

 אשר הנפש ואת" .הנשמה של בהתעוררות
 בראשונה השהית הנפש אותה ,"בחרן עשו

 עם ההיא הערלה של בחברות בדבקות
 אחר שהרי ,מכן לאחר אותה קןיות הגוף
 כשהנשמה ,ומעלה שנים עשרה שלש

 מתקנים שניהם ,הגוף את לתקן מתעוררת
 הנחש כח עם שמשתתפת הנפש אותה את

 הנפש ואת" שכתוב זהו ,הרעה ותשוקתו
 הנשמה זה כל ועם ".בחרן עשו אשר

 חכב אותו רושבל הנחש באותו מתגברת
 ,תורה של בשעבוד( תשובה של בשעבוד

 ,מדרשות ובתי כנסיות לבתי אותו ומושך
 זהו ).כבראשונה הרוח על יתגבר שלא כדי

  ".רוויעב" שכתוב

 åùëø øùà íùåëø ìë úàå)íù ( ïéãáåò ïéìà
ïéáèã àúåøòúàá àîìò éàäá ùð øá ãéáòã 

ïøçá åùò øùà ùôðä úàå àúîùðãä )íù (
 ùôð àåää àúå÷áãá àúéîã÷á úåäã

 äì ïé÷úàå àôåâ éãäá äìøò àéääã àúåøáçá
 øúáì àäã øúáìã àìéòìå ïéðù øñéìú

 åäééååøú àôåâì àð÷úàì úøòúà àúîùðã
 ùçðã àô÷åúá àôúúùîã ùôð àåääì ïéð÷úî

ää àùéá äéúáåàúå" ã)íù ( øùà ùôðä úàå
 äéá úôé÷úà àúîùð àã ìë íòå ïøçá åùò

éì àøáúì ùçð àåääá àãåáòùá àô÷åúá ä
 äáåùúã]ð"àúééøåàã àãåáòùá àå êéùîàå 

 àìã ïéâá úåùøãî éúáå úåéñðë éúá éáâì äéì
ää àúéîã÷áãë àçåø ìò øáâúé" ã)å íù (

                                                                                                                                                                                     

ה ומלך המשיח דהם "מ משם יצא דהע"מ' ת לקמן דף פ"ד שרמז בס"אפשר לרמוז דלוט לשון קללה ע א
  ).א"נ) (ן"מאי(ם בסוד אדם דוד משיח "אד' לוט גיר וכן "תיקון אדה

  ).יהל אור(אעדי  ב
  .אריכות ביהל אור' עי ג
  .יהל אור' עי ד
  ).'ח שער מט פרק ג"ע (גריםהיוצאין נפשות הוא שווג דוכרא דנוגה עם נוקבא יזמ ה
 .יהל אור' עי ו
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øåáòéå[à.  
  èò/á  
  øäæ  
 בארץ עובר והיה ".אברהם אלהי עם"
 אברם רוויעב" שכתוב ,פוחד היה ולא

 כתוב היה אם ,אבא רבי לו אמר". בארץ
 ,כך אומר הייתי ,בחרן עשו אשר הנפשו

 את לרבות "את" ,"הנפש ואת" כתוב אלא
 .עמו הולכות שהיו הנפשות כל של הזכות

 הזכות אותה ,האחר את שמזכה מי שכל
 שכתוב ,לנו מנין .ממנו זזה ולא בו תלויה

 של הזכות ,"בחרן עשו אשר הנפש ואת"
  .אברהם עם הולכת היתה הנפשות אותן

ìà íòääøáà é àìå àòøàá øáòî äåäå í
 áéúëã ìéçã äåä)å áé úéùàøá ( íøáà øåáòéå

à õøàá" øùà ùôðäå áéúë äåä éà àáà éáø ì
 ùôðä úàå àìà éëä àðéîà äåä ïøçá åùò
 ååäã ïàùôð åäìëã àúåëæ äàâñàì úà áéúë

>éìæà< àåää àøçàì äëæîã ïàî ìëã äéîò 
 áéúëã ïìðî äéðî éãòà àìå äéá àéìú àúåëæ

)íùä  ( àúåëæ ïøçá åùò øùà ùôðä úàå
íäøáàã äéîò ìéæà äåä ïùôð ïåðéàã:  

 מהל ,שמעון רבי אמר ".לך לך"
 ברוך הקדוש שהתגלה הראשונה התגלותה

 שהרי ,"לך לך"ב פותחת אברהם על הוא
, הוא ברוך הקדוש עמו בריד לא כאן עד

 שרמז אמרו זה אלא ".לך לך"ב פתח ולמה
 לו נולד שנים למאה שהרי ,מאה בחשבונו

 הקדוש שעשה מה כל ,ראהו בא אבל. בן
 ,חכמה של סוד הוא הכל ,בארץ הוא ברוך

 ברוך בקדוש דבוק היה לא שאברהם משום
 רמז וזה ".לך לך" לו אמר ,כראוי אז הוא

 הקדוש עם להתקרב שצריך ההוא למקום
 כנסילה הראשונה הדרגה והיא ,הוא ברוך

 הזו בדרגהו". לך לך" לכן ,הוא ברוך לקדוש
 שיכנס עד בה להאחז אברהם יכול לא

 .ההיא הדרגה את יקבל ששם ,לארץ
 לאמר 'בה דוד וישאל" כתוב זו דוגמאכ

אליו  'ה ויאמר יהודה מערי באחת האעלה
 ויאמר אעלה אנה דוד ויאמר עלה

 והמלכות שאול שמת כיון וכי ".חברונה
 המלכות את בליק לא למה ,לדוד ראויה

 של סוד הוא הכל אלא. ישראל כל על מיד
 מלכות לקבל ודוד אין לש משום ,חכמה
 ,בחברון שהם האבות עם שיתחבר עד אלא
 שם התעכב כן ועל .מלכות בהם יקבל ואז

 והכל ,כראוי מלכות שיקבל כדי ,שנים שבע
 .מלכותו את שיתקן וכדי ,החכמה בסוד

 של לבריתו נכנס לא אברהם דוגמא זוכ
 ראה. לארץ שנכנס עד הוא ברוך הקדוש

 ,"רוויעב" ".בארץ אברם רוויעב" ,כתוב מה

à êì êì" äàîã÷ àéåìâã àîòè éàî ïåòîù ø
á÷ éìâúàã" àäã êì êìá çúô íäøáàã äéìò ä

á÷ äéîò ìéìî àì àëä ãò" çúô àîòè éàî ä
 äàî äéðáùåçá æîøã åøîà÷ àä àìà êì êì
 éæç àú ìáà øá äéì ãéìééúà ïéðù äàîì àäã

á÷ ãéáòã äî ìë" àúîëçã àæø àìë àòøàá ä
á÷á äéá ÷éáã äåä àì íäøáàã ïéâá åäéà" ä

æîø àãå êì êì äéì øîà éæç à÷ãë ïéãë àåääì 
øúàáá÷ã äéãäá àáø÷úàì éòáã " åäéàå ä

á÷ì àìòàì äàîã÷ àâøã" êì êì êë ïéâá ä
 ãò äéá àãçàúàì íäøáà ìéëé àì àâøã éàäå
 àâøã àåääì äéì ìá÷é ïîúã àòøàì ìåòééã

 áéúë àã àðååâë)á ìàåîù'à á  ( ãåã ìàùéå
åäéá" úçàá äìòàä øîàì äî øîàéå äãåäé éøò

åäé"äðà øîàéå äìò ä éëå äðåøáç øîàéå äìòà 
 éàîà ãåãì éæçúà àúåëìîå ìåàù úéîã ïåéë
 àìë àìà ìàøùé ìë ìò ãéî àúåëìî ìéá÷ àì
 àìá÷ì äéì úéì ãåãã ïéâá åäéà àúîëçã àæø

ãò àìà àúåëìî ïäáàá øáçúéãâ ïåðéàã 
 àã ìòå àúåëìî ìá÷é åäá ïéãëå ïåøáçá

ïéðù òáù ïîú áëòúàã àúåëìî ìá÷éã ïéâá 
é à÷ãë ï÷úéã ïéâáå àúîëçã àæøá àìëå úåà

 àîåé÷á ìàò àì íäøáà àã àðååâë äéúåëìî
á÷ã" áéúë äî éîç àòøàì ìàòã ãò ä

)å áé úéùàøá ( êìéå øåáòéå õøàá íøáà øåáòéå

                                                                                                                                                                                     

 ). הערת הזוהר(ו "אחר הגליון שורה ט' הכתוב בדף פ א
 ).א"נ(ח "ז. ת"ה ת"ש לאעלה לקב"וזת "שהוא פתח כניסת הת' היינו המ ב
  ).א"נ(ת "שהוא רמז לדוד העליון שיתחבר בחג). א"ד) (ב וארא לא א”א ורמו ע”א וקצו ע”צט ע( ג
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 רמז הוא כאן אלא. כתוב וילךל צריך היה
 בשבעים העולם בו שנחתם הקדוש השם

 .הזה בשם ולןשכ חקוקות אותיות ושתים
 'הויעבור " שם וכתוב ,"ויעבור" כאן כתוב

  ".ויקרא פניו על

 àùéã÷ àîù æîø àåä àëä àìà äéì éòáî
òá àîìò äéá íéúçúàã"ïååúà áà åäìëã ïôéìâ 

 íúä áéúëå øåáòéå àëä áéúë àã àîùá
)å ãì úåîù (åäé øåáòéå"àø÷éå åéðô ìò ä:  

כאן  כתוב ,הזקן ייסא רבי של בספרו
 אני" שם וכתוב ,"בארץ אברםויעבור "

 הארץ שתולקד רמז והוא ,"טובי כל אעביר
 מקום עד" .כראוי עליון ממקום שבאה
 ג"ל( זה מצד ,"מורה אלון עד שכם

 אז והכנעני" .כראוי זה לצד )שלמטה
 הנחש שולט כעת שעד ארנתב הרי ,"בארץ
 ,העולם על קללות והביא שהתקלל הרע

 יהיה עבדים עבד כנען ארור" שכתוב
 הבהמה מכל אתה ארור" וכתוב ,"לאחיו

 ברוך לקדוש אברהם התקרב ושם ,"'וגו
 כאן ,"אברם אל 'ה וירא" ,כתוב מה .הוא

 הכח אותו יודע היה שלא מה לו התגלה
  מה ,"וירא"לכן ו ,הארץ על ששולטק ועמה

 øåáòéå àëä áéúë àáñ àñéé éáøã àøôñá
 íúä áéúëå õøàá íøáà)èé âì íù ( øéáòà éðà

 øúàî éúàã àòøàã àùåã÷ì æîø àåäå éáåè ìë
 éæç à÷ãë äàìò)å áé úéùàøá ( íëù íå÷î ãò

 àã àøèñî äøåî ïåìà ãò)àúúìã ( àã àøèñì
 ãòã øîúà àä õøàá æà éðòðëäå éæç à÷ãë

éá àéåç àèìù ïéãë ïéèååì éúééàå àéèìúàã àù
 áéúëã àîìò ìò)íùãë è  ( ãáò ïòðë øåøà

 áéúëå åéçàì äéäé íéãáò)âé â íù ( äúà øåøà
åâå äîäáä ìëî ' éáâì íäøáà áéø÷úà ïîúå

á÷" áéúë äî ä)æ áé íù (åäé àøéå"äá íøáà ìà 
 àìéç àåää òãé äåä àìã äî äéì éìâúà àëä

 à÷éîò>àèìùì <)àèìùã(å àòøà ìò  êë ïéâá
äî àøéå:  

  äøåú éøúñ  
 עליונה חכמה רומז הוא ברוך הקדוש
 הנשמה זו אברהם ,וביצחק באברהם

נשמה הזו היא וה ,)ורם אב( והיא לנשמה
 לוט זה הוא הנחש ובת זוגו של .שרה

 , זה יצחקהקדושה ח רו,ל ההוא"הסמא
 רוח זו הרע ר יצ.ש הקדושה זו רבקה"נפ

 מי" מתובחכ שלמה אמר זה ועל ,הבהמה
 נפש ."' וגוהיא להוהע האדם בני רוח יודע

 זה ועל. הרע היצר מצד הנפש זו הבהמית
 ,הנשמה לנשמה הזושהוא  )שההוא( אמרו

 .מעוררת את האיש ביראה ובחכמה
 זהו . מעוררת את האיש בבינה,הנשמה
היא ' ם הן יראת הלאד ויאמר" שכתוב
ה בתשוב מעוררת ה הנשמ."' וגוחכמה

 הוא ורוח ,ה ונקראת שרשנקראת בינה
 האיש את ומעוררים ,דעת ונקרא ,הקול

 .שבכתב תורה ונקרא ,בתורה עולה שקולו
 מעשים ממנה מתעוררים השכלית והנפש
  .טובים

â])ð"à [á÷" íäøáàá äàìò àúîëç æéîø ä
éäéàå àúîùðì àúîùð àã íäøáà ÷çöéáåã 

îùð"çð àåä àã èåì äøù àéä àã ä" úáå ù
àîñ àåääã äéâåæåø ì"ôð ÷çöé àã àùéã÷ ç" ù

öé ä÷áø àã àùéã÷" ìòå äîäáä çåø àã òøä ø
 äéúîëçá äîìù øîà àã)àë â úìä÷ ( òãåé éî

åâå àéä äìåòä íãàä éðá çåø ' àã úéîäáä ùôð
åøîà àã ìòå òøä øöéã àøèñî ùôðäã äéà é

àøéá àøáâì àøòúà àúîùðì àúîùð" ä
úîëçáå" äðéáá ùéðéàì àøòúà àúîùð à

ää"ã) çë çë áåéà (åäé úàøé ïä íãàì øîàéå" ä
åâå äîëç àéä 'úîùð"áåùúá àøòúà à" ä

øù éø÷àå äðéá éø÷úàã"åøå ä"å÷ä àåä ç" ì
øòúàå úòã éø÷úàåé äéì÷ ÷éìñ éã ùéðéàì 

 ùôðå áúëáù äøåú éø÷úàå àúééøåàá
ïéáè ïéãáåò äéðî øòúà úéìëùä(  

                                                                                                                                                                                     

ב "ו אותיות וכללם ע"ב אותיות החקוקים בצירופי אותיות בסוד ויסע ויבא ויט אשר פרטם רי"בע א
  ).א"ד(בהעלותך מענין זה ' בשלח ופ' ו ועיין לקמן פ"ב רי"ר ע"יעבווהיינו ו

 .יהל אור' עי ב
 ).הערת הזוהר(מכאן עד ויעבור הוא גליון  ג
 .ע מקורו" בדפוס וילנא נוסף וצ– )אב ורם (ד
 .ע מקורו" בדפוס וילנא איתא וצ– )דההוא (ה
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  ô/à  
  øäæ  

 מזבח שם ויבן" ואז. ממנו סהומכ שהיה
 זה מה ,"'לה" שאמר כיון ".אליו הנראה 'לה

 אותה לו התגלתה כאן אלא ".אליו הנראה"
 בה ונכנס ,הארץ על ששולטת הדרגה

  .בההתקיים ו

çáæî íù ïáéå ïéãëå äéðî éñëúî äåäãà 
åäéì" ä)æ áé úéùàøá ( øîàã ïåéë åéìà äàøðä
åäéì" äéì éìâúà àëä àìà åéìà äàøðä åäî ä

ìùã àâøã àåää äéá ìàòå àòøà ìò àè
äéá íéé÷úàå:  

 'ה הר ידע משם ,"ההרה משם ויעתק"
 ויט" .הזה במקום הנטועות הדרגות וכל

 בליוק פרישה פרש ,א"בה כתוב ,"אהלה
 ,בו שאחוזות הדרגות בכל שמים מלכות

 ,הכל על שולט הוא ברוך שהקדוש ידע ואז
 משום ,היו מזבחות ושני .מזבח בנה ואז

 הוא ברוך הקדוש שהרי לו התגלה שכאן
 מה העליונה החכמה וידע ,הכל על שולט
 שני ובנה .כן מלפני יודע היה שלא

 לדרגה ואחד הגלויה לדרגה אחד ,מזבחות
 בראשונה ,היה שכךבא וראה . הנסתרת

 אליו הנראה 'לה מזבח שם ויבן" כתוב
 "'לה מזבח שם ויבן" כתוב כך ואחר ,"'וגו

 הוא הכלו ,אליו הנראה כתוב ולא ,סתם
 מדרגה אברהם התעטר ואז .חכמה של סוד

 שכתוב זהו ,לדרגתו שעלה עד לדרגה
 ,דרום זה ,"ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה"

 דרגה ונסוע הלוך .אברהם של חלקו שהוא
 נקשר ושם לדרום שעלה עד דרגה אחר

 כיון .הדרום של לדרגתו ועלה ,כראוי
 הקדושה בארץ בדרגתו התעטר שאברהם

 מה אז ,הקדושה לדרגה )ארץב( ונכנס
 יודעים היו שלא ,"בארץ רעב ויהי" ,כתוב
  .הוא ברוך הקדוש אל להתקרב ידיעה

 äøää íùî ÷úòéå)ç áé úéùàøá ( òãé ïîúî
ä øä ' èéå øúà éàäá ïéòéèðã ïéâøã åäìëå

äá äìäà" åëìî ìéá÷å åùéøô ùéøô áéúë à
 òãé ïéãëå äéá ïãéçàã ïéâøã åäìëá àéîù

)á÷ã"ìù äèé] (á÷"èéìùã ä[ ïéãëå àìë ìò 
 éìâúà àëäã ïéâá ååä ïçáãî ïéøúå çáæî äðá

á÷ àäã äéì" äàìò äîëç òãéå àìë ìò èéìù ä
 ïçáãî ïéøú äðáå àðã úîã÷î òãé äåä àìã äî
 àú àéñëúàã àâøãì ãçå àéìâúàã àâøãì ãç

 áéúë àúéîã÷á äåä éëäã éæç)æ íù ( íù ïáéå
äì çáæî '>åéìà äàøðä<åâå  ' ïáéå áéúë øúáìå

äì çáæî íù ' àìëå åéìà äàøðä áéúë àìå íúñ
 íäøáà øèòúà ïéãëå åäéà àúîëçã àæø

ää äéâøãì ÷éìñã ãò àâøãì àâøãî" ã)è íù (
íåøã àã äáâðä òåñðå êåìä íøáà òñéåá àåäã 

 àâøã øúá àâøã òåñðå êåìä íäøáàã äé÷ìåç
 úåàé à÷ãë øù÷úà ïîúå íåøãì ÷éìñã ãò

ì ÷éìñå íäøáà øèòúàã ïåéë íåøãã äéâøã
 àùéã÷ àòøàá éåâøãá) ìàòãàòøàá (] ìàòå

àâøãá[ áéúë äî ïéãë àùéã÷ )é íù ( áòø éäéå
á÷ã éáâì àáø÷ì äòéãé éòãé ååä àìã õøàá"äâ:  

 היה לא כעת שעד ,"בארץ רעב ויהי"
 ,הארץ על ומזון כח נותן הארץ שעל הכח

 עמדה ולא )נתקנה( התקדשה שטרם משום
 הכח אותו את ראה שאברהם כיון .בקיום

 קדוש וכח זקוח נתן לא ,הארץ עלהממונה 
 .שם לגור מצריםאל  אברם וירד אז ,כראוי

 את נתתי לזרעך" שכתוב ,אברהם ידע מנין
 הארץ שהנה אברהם ידע אז ,"הזאת הארץ

 בדרגות אלא ,קדוש קוןיבת נתקנה לא
 ידע ואז .ממנו שיצאו קדושות )ידועות(

 õøàá áòø éäéå)íù ( ãòã ïòë àìéç äåä àì
 ïéâá àòøà ìò àðåæîå àô÷åú áéäé àòøà ìòã

 úùã÷úà àì ãòã]ð" àúð÷úúà[ >å< àîéé÷ àì
 àìéç àåää àäã íäøáà àîçã ïåéë àîåé÷á
 àìéçå àô÷åú áéäé àì àòøà ìò àðîîã

 éæç÷ãë àùéã÷ øåâì äîéøöî íøáà ãøéå ïéãë
 áéúëã íäøáà òãé àðî íù)çé åè íù ( êòøæì

 àäã íäøáà òãé ïéãë úàæä õøàä úà éúúð
ð÷úúà àì àòøàà àìà àùéã÷ àðå÷úá 

                                                           

  .יהל אור' עי א
 ).א"ב קז ע"ה ח"דע(א "כ אחיזה לסט"כלומר לצד ימין בו אין כ. ח לולב ג" פע–חסד  ב
  .אריכות ביהל אור' עי ג
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 לא שהארץ ,החכמה סוד את אברהם
  .שאמרנו כפי אלא ,שהובקד קןתות

 ïéâøãá)>ð"à <ïòéãé(à >ïéùéã÷< äéðî ïå÷ôéã 
 àì àòøàã àúîëçã àæø íäøáà òãé ïéãëå

ïøîàãë àìà äùåã÷á ï÷úúá:  
  äøåú éøúñ  
 מארבעה הגוף את ברא הזווגמא דוב

 דוגמאכ ,ומים ועפר ורוח אש ,יסודות
 .ונפש ורוח נשמה ,לנשמה נשמה שהוא

 של המתוקים המים וזהו ,זכר זה מים
 יצר שהם רריםוהמא מים ויש ,קדושה

 ,נכריה אש ויש ,נקבה קדושה אש יש .הרע
 עת בכל יבא ואל" כתוב זה ועל .זרה אש
 רוח .הרע צרמי נקבה שהיא ,"דשוהק אל

 יצר זה רוח טומאה ישו ,זכר היא קדושה
 ".צפע יצא נחש רשומש כי" שנאמר ,הרע

 ,זה ועל. טמא עפר ויש קדוש עפר יש
 באותו מתגברת ,תשובה שהיא הנשמה
 ,תשובה של בשעבוד אותו רולשב הנחש
 ,מדרשות ובתי כנסיות לבתי אותו ומושך
 ב"לכ מתפשטים היסודות ארבעת ואותם
 ת"דטלנ ק"גיכ ף"בומ ע"אחה ,אותיות

  .ץ"זסשר

 ùà úåãåñé òáøàî àôåâ àøá àã àîâåãáå
 àúîùðì àúîùð àåäã àðååâë íéîå øôòå çåøå
 íéî àåä àãå øëã àã íéî ùôðå çåøå äîùð

÷éúîé øöé ïåðéàã íéøøàîä íéî úéàå äùåã÷ã 
 àùà úéàå àá÷åð àùéã÷ àùà úéà òøä

 áéúë àã ìòå äøæ ùà äàøëåð)è àø÷éåá æ ( ìàå
 øöé ïî àúá÷åð éäéàã ùã÷ä ìà úò ìëá àáé
 àã àáàñî çåø úéà øëã åäéà àùéã÷ çåø òøä

 øîàðù òøä øöé)èë ãé äéòùé ( ùçð ùøùî éë
 àáàñî øôò úéàå àùéã÷ øôò úéà òôö àöé

áåùú éäéàã àúîùð àã ìòå" äéá úôé÷úà ä
 äáåùúã àãåáòùá äéì àøáúì ùçð àåääá

ñðë éúáì äéì êéùîàå úåùøãî éúáìå úåé
ëì ïéèùôúî éãåñé òáøà ïåðéàå" ïååúà á

äçà"îåá ò"óëéâ "ðìèã ÷"øùñæ ú"õ:  
 ,"שכם מקום עד בארץ אברםויעבור "
 ,שם השכינה דיור מקום ,הכנסת בית זה

 זו ,"אחד םי נתתי לך שכ"ואנ"אמר שנ כמו
 ,צדיק ונקרא הואיל ,לו שראויה שכינה
 וזה ,דיקצ עם אלא דיורה אין הצדק שהרי

 ,"מורה אלון עד" ".שכם מקום עד" אוה
 שם ומורים שלומדים מדרשות בתי אלו

 אז ,"בארץ אז והכנעני. "ברבים תורה
 ,כרחו בעל בגוף הרע יצר ונתקן נמתק

 נזכר )חזר(לכן ו ,לו יש רבים ששמות
 ,בזה ונכנע ,ודאי ,"בארץ אז" .רבים בשמות
 ממנו בטל שלא בזמן גוףוא ה שאז משום

 אז" הגוף דבקות משום ,כך כל הנחש תואו
 ,"כנעני" נקרא למה ,"בארץ אז הכנעני

 והנשמה. רעים לדינים הגוף את שמסובב
 .בה לזכות כדי כראוי הזה בעולם עומדת

 ,זוכה אם ,הזה העולם מן יוצאת כך אחר
 אל" שכתוב ,יצאה שמשם למקומה עולה
 ,"בראשנה שם עשה אשר המזבח מקום
 אהלה שם היה אשר המקום אל" וכתוב

 עומדת היא וכעת. א"בה אהלה ,"בתחלה

 íëù íå÷î ãò õøàá íøáà øåáòéå) úéùàøá
å áé (ðë éá àã àúðéëùã àøåéãã øúà àúùé

 øîà úàã äîë ïîú)íùáë çî  ( êì éúúð éðàå
 ìéàåä äéì éæçúàã àúðéëù àã ãçà íëù
 éãäá àìà äøåéã åàì ÷ãö àäã ÷éãö éø÷úàå
 åìà äøåî ïåìà ãò íëù íå÷î ãò àåä àãå ÷éãö

 íéøåîå ïéôìåàã úåùøãî éúá]ïîú[ äøåú 
ï÷úúàå íñáúà ïéãë õøàá æà éðòðëäå íéáøá 

äéçøë ìòá àôåâá òøä øöéâ úéà ïäîù ïéàéâñã 
 êë éðéâáå äéì)øãäúà (]øëãà[ ïéàéâñ ïäîùá 

 åäéà ïéãëã ïéâá éàäá àéôëúàå éàãå õøàá æà
 ìë ùçð àåää äéðî øáòúà àìã àðîæá àôåâ
 õøàá æà éðòðëä ïéãë àôåâã àúå÷áã ïéâá êë
 ïéùéá ïéðéãì àôåâ øçñàã éðòðë éø÷à éàîà

éé÷ àúîùðå ïéâá úåàé à÷ãë àîìò éàäá àî
 úàëæ éà àîìò éàäî ú÷ôð ãë øúáì äá éëæîì

                                                                                                                                                                                     

ד שעדיין לא יצאו לעולם אלו אין ת ובעו"אבות עליונים חג' גרסינן דהיינו יצחק ויעקב כדי שיהיו ג א
ז "ט שלא התפלל על הרעב לפי שהיו כל העולם שטופים אחר הע"מתתקנת ומטהרת ממקור דיליה וה' המ

 ).א"נ) (ח"ז(תשובה ' ואין ראוי להתפלל בל
 .ב"המשך הזוהר בדף פא ע ב
 .זוהר הרקיע' עי ג
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 בין" ,למטה לרדת ובין למעלה לעלות בין
 אל" עולה ,זוכה אם ".העי ובין אל בית

 עשה מי ,"' וגושם עשה אשר המזבח מקום
 זה "שם עשה אשר" אלא ,מזבח ואיזה

 המזבח את שם שעשה ,הוא ברוך הקדוש
 ניםאב עשרה שתים על אותו קןיות ,הזה

 אליו 'ה דבר היה אשר" ,יעקב בני מספרכ
 והמזבח. ודאי ,"שמך יהיה ישראל לאמר

 נברא כאשר בראשונה שם עשה הזה
 כל של הטמיר )עליוןה( העליון העולם

 עומד הגדול הכהן ומיכאל ,העולמות
  כיון .נשמות של קרבנות עליו ומקריב

 áéúëã ïîúî)ã âé úéùàøá ( çáæîä íå÷î ìà
 áéúëå äðåùàøá íù äùò øùà)â íù ( ìà

 äìäà äìçúá äìäà íù äéä øùà íå÷îä
äá"îéé÷ éäéà àúùäå àà àìéòì à÷ìñì ïéá ú

 úéá ïéá àúúì àúçðì ïéáå éà éòä ïéáå ìà
åâå íù äùò øùà çáæîä íå÷î ìà à÷ìñ úàëæ '

 àã íù äùò øùà àìà çáæî ïàîå äùò ïàî
 çáæî éàä ïîú ãáò åäéàã àåä êéøá àùãå÷

 ìò äì ïé÷úàå>øñéøú <)øñéìú( ïéðáà ìøôñîà 
åäé øáã äéä øùà á÷òé éðá" øîàì åéìà ä

êîù äéäé ìàøùé) à íéëìî 'àì çé( çáæîå éàãå 
ùò àã àîìò éøáúà ãë äðåùàøá íù ä

]òéäàì[ >òéäàìò äàì< ïéîìò ìëì àøéîè 
àëéîå" ïéðáø÷ äìò áéø÷îå íéà÷ àáø àðäë ì

ïåéë ïéúîùðã  
  ô/á  
  äøåú éøúñ  

 ויקרא" ,כתוב מה נשמה םלַש שעולה
 שם קוראת הנשמה ".'ה בשם אברם שם

 צדיק אם זה כלו. החיים בצרור ונצררת
 ולהכניע ראויכ הגוף לתקן הזה בעולם

 עד ,המקלל אותו של זקוהח )ףוולאס(
 עיור בין ריב ויהי" ,כתוב מה .ממנו שנפרד
 יצר זה( "לוט מקנה עיור ובין אברם מקנה
 הם הזה בעולם ויום יום שבכל ,)הרע
 והם ,הנשמה את ומנהיגים יעיםימס
 הם ,הרע היצר את ומנהיגים עיםימסי

 וכל ,אלו עם אלו בקטרוג מקטרגים
 בין ,ביניהם בצער הגוף של ריםהאיב

 בכל בקרב שנלחמים הנחש לאותו הנשמה
  .יום

 áéúë äî ïîú à÷ìñ àúîùðã) âé úéùàøá
ã (íøáà íù àø÷éåáåäé íùá " éøà÷ àúîùð ä

àëæ éà àã ìëå ééçã àøåøöá àøéøöàå ïîúä 
 àîìò éàäá]àð÷úàì) [àð÷úúàì( à÷ãë àôåâ 

 àéôëàìå úåàé)àéôñàìå (ì àåääã àô÷åú àééè
 áéúë äî äéðî àùøôúàã ãò)æ íù ( áéø éäéå

 èåì äð÷î éòåø ïéáå íøáà äð÷î éòåø ïéá) àã
òøä øöé ( ïåðéà àîìò éàäá àîåéå àîåé ìëáã

 ïéâéäðîå ïòéñ]ïéâéäðîå ïòéñ ïåðéàå àúîùðã[ 
 ïéìàá ïéìà ïéâøè÷î àâåøè÷á ïåðéà òøä øöéã
 àúîùð ïéá åäééðéá àøòöá àôåâã ïéôééù ìëå

åàîåé ìëá àáø÷ ïéçéâî à÷ã ùçð àåää:  
 ,"לוט אל אברם ויאמר" ,כתוב מה

 אל" ,לו ואומרת הרע ליצר חוזרת הנשמה
 ובין עיור ובין ובינך ביני מריבה תהי נא

 כי" ,שלך והצדדים שלי הצדדים ,"רועיך
 הרע ויצר הטוב יצר ,"אנחנו אחים אנשים
. לשמאל וזה לימין זה ,זה עם זה קרובים

 ,"מעלי נא הפרד לפניך הארץ כל הלא"
 אחריהם ושוטט לך ,בעולם הרשעים רבים

 ."' וגוואימנה השמאל אם" .מִעמי פרדיוה
 קרבות בכמה לו ומציק אותו ומוכיח
 ויפרדו" שכתוב עד ,יום בכל עמו שעושה

 áéúë äî)íùç  ( èåì ìà íøáà øîàéå
 àð ìà äéì øîàå òøä øöé éáâì àøãäà àúîùð
 êéòåø ïéáå éòåø ïéáå êéðéáå éðéá äáéøî éäú

)ç âé úéùàøá ( éë êìéã ïéøèñå éìéã ïéøèñ
 ïéáéø÷ òøä øöéå áåè øöé åðçðà íéçà íéùðà
 ìë àìä àìàîùì àãå àðéîéì àã àãá àã

 éìòî àð ãøôä êéðôì õøàä)è íù (àéâñ ïé
 åäééøúáà èåùå ìéæ àîìòá ïåðéà àéáééç

åâå äðéîéàå ìàîùä íà éîòî ùøôúàå ' çëåàå
 ìëá äéãäá ãéáòã ïéáø÷ äîëá äéì ÷éòàå äéì

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו" דפוס וילנא וצ-שבטי  א
 .יהל אור' עי ב



 øäæúéùàøá 

385 

 מה מזה זה שנפרדים כיון". אחיו מעל איש
הנשמה  ,"כנען בארץ שבוי אברם" ,כתוב

 טוב בישוב הצדיקים םאות עם מתישבת
 אותו ,"הככר בערי שבוי ולוט" .בשלום
 ולהתחבר לקטרג הולך המקטרג המקלל
 עד ויאהל" שכתוב ,שם שהרשעים במקום

 סדום ואנשי" ,אחריו כתוב מה ".סדום
 םוֹשָ שרוי םָׁש ,"מאד 'לה וחטאים רעים
 להסיט עמהם להתחבר ביניהם דיורו
 במעשים ואברהם( .אותם ולאבד אותם
 במעשים( )חסר( )ובתורה בתשובה טובים
 מקטרג בלי הנשמה שנשארת כיון). רעים

 הקדוש מיד ,אזוהמה מאותה הגוף ונטהר
 ויורש עמו דיורו את משרה הוא ברוך
 בין נחת לו ויש ,ותחתונה עליונה נחלה

 אותם בין ההוא והמקלל ,הצדיקים
 פדות שאין עד ,עמו חוטאים הרשעים

  .לחטאיהם

 áéúëã ãò àîåé)àé íù (] åéçà ìòî ùéà åãøôéå
áéúë äî àã ïî àã ïéùøôúîã ïåéë[) áé íù (

 ïòðë õøàá áùé íøáà] àúîùð úáùéúà
÷éãö ïåðéàáé àé]ãùéàáå [>àáåùéá<íìùá áè [ 

 øëëä éøòá áùé èåìå)á âé íù ( àéèì àåää
 àâøè÷î]àâøè÷ì ìéæà[ øúàá àøáçúàìå 

 áéúëã ïîú àéáééçã)íù ( äî íåãñ ãò ìäàéå
 äéøúá áéúë)âé íù ( íéàèçå íéòø íåãñ éùðàå

åäéì" åäééðéá äéøåéã éåùå àéøù ïîú ãàî ä
 åäá àøáçúàì)å(äàèñàìïåì àãáåàìå ïåì  

 àúééøåàá äáåùúá ïéáè ïéãáåòá íäøáàå
]øñç [>ð" úøàúùàã ïåéë ïéùéá ïéãáåòá à

 àåääî àôåâ éëãúàå àâøè÷î àìá àúîùð
 äéøåéã éøùà àåä êéøá àùãå÷ ãéî àîäåæ
 äéì úéàå äàúúå äàìò àúðñçà úéøéå äéãäá

éì àåääå àéé÷éãö ïéá àçééðè ïåðéà ïéá à
éòéùøéô äåä àìã ãò äéãäá ïàèç à àð÷øå

åäééáåçì<:  
כי נשבה  אברם וישמע" ,כתוב מה
 שנשארה הנשמה זו" וישמע אברם", "אחיו

 הרע יצר זה ,"אחיו נשבה כי" .גוףב הרובט
 .רבים בחטאים הרשעים אותם בין שנשבה

 הם אלו ,"ביתו ילידי חניכיו אתירק ו"
 האיברים שהם ,בתורה שעוסקים הצדיקים

 עשר נהשמ .עמו ללכת הזריזים הגוף של
 ,הגוף איברי ח"רמ אלו ,מאות ושלש

 ,משם שיוצאת הנשמה סוד של ושבעים
 הרשעים לאותם לשם ללכת מזדרז בכל

 מה. מחטאיהם )מחטאם( אותם להשיב
 אחריהם רודף ,"דן עד ףווירד" ,כתוב

 נשווע ההוא העולם דין את להם ומודיע
 ביום וילעינ נהיש נותן ולא ,הגיהנם
 אותם את תםאו שמוכיח עד ובלילה

 לקדוש בתשובה אותם ומשיב ,הרשעים
 כל את וישב" ,כתוב מה .הוא ברוך
 שלמה בתשובה אותם השיב ,"שוהרכ

 את אפילו ,"'וגו אחיו לוט את וגם. "כראוי
 שמכניעו עד ,עמו מחזיק הרע יצר אותו
 והכל .כראוי אותו וממתיק )ולא( כרחו בעל

 שלא מכיון .כראוי שלמה בתשובה משיב
 אותם שמוכיח עד ,ולילה יומם ישקט
 עד ,שחטאו החטא אותו על אותם ורודף

  .כראוי שלמה בתשובה ששבים

> áéúë äî)ãé ãé úéùàøá ( éë íøáà òîùéå
 àúîùð àã íøáà òîùéå åéçà äáùð
 øöé àã åéçà äáùð éë àôåâá åéëãá úøàúùàã
 ïéàéâñ ïéáåçá àéáééç ïåðéà ïéá äáùðã òøä

éãéìé åéëéðç úà ÷øéå àé÷éãö ïåðéà ïéìà åúéá 
 ïéæéøæ àôåâã éôééù ïåðéàã àúééøåàá ïàòìã

é äéãäá êäéîì"îø ïéìà úåàî ùìùå ç" ç
 à÷ôðã àúîùðã àæøã ïéòáùå àôåâã ïéôééù

ïîúî< ïåðéà éáâì ïîú êäîì æøãæà àìëá 
 ïåì àáúàì àéáééç)éåáåçî (]ïåäéáåçî[ äî 

 áéúë)ãé ãé úéùàøá ( óéãø ïã ãò óåãøéå
áà àùðåòå àîìò àåääã àðéã ïåì òãåàå åäééøú

 àéìéìáå àîîéá äéðéòì åëéîã áéäé àìå íðäéâã
 ïåì áéúàå ïéáééç ïåðéàì ïåì çëåàã ãò

 áéúë äî àåä êéøá àùãå÷ éáâì àúáåéúá) íù
æè ( àúáåéúá ïåì áéúà ùåëøä ìë úà áùéå

åâå åéçà èåì úà íâå úåàé à÷ãë àîéìù ' åìéôà
à òøä øöé àåääì äééôëàã ãò äéãäá óé÷ú

 äéçøë ìòá>ð" ààìå< > éæç à÷ãë äéì ÷éúîàå
àìë <)àìã éæç ãë äéì ïéúîà( àúáåéúá áéúà 

 àìã ïéâá úåàé à÷ãë àúîéìù]êëúùà [
)çëúùà( ïåì óãøå ïåì çëåàã ãò àéìéìå àîîé 

 àúáåéúá åáàúã ãò åáàçã àáåç àåää ìò
éæç÷ãë àúîéìù:  
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 .הפרשה של הראשונים לדברים חזרנו
 בעיר בביםוהס מריםוהש מצאוני" כתוב

 באברהם שרמוזדוגמא כ ,שנינו( ."'וגו
 הזודוגמא כ ,ה"יהו ורבקה ושרה ויצחק
 ושם אלימלך האיש ושם" הזה בפסוק רמוז

 וכליון מחלון בניו שני ושם נעמי אשתו
, לנשמה הנשמה זו "ך"אלימל" ".אפרתים

 ,נעמי נקראת ולמה ,הנשמה זו "י"נעמ"
 זו "מחלון" ".אלהינו 'ה עםונ ויהי" וםמש

 שמחל ,"מחלון" נקרא ולמה ,רוח הקודש
 הנפש זו "ת"רו" .הוא ברוך הקדוש לו

 על שם ,"ת"רו" נקראת ולמה ,הקדושה
 אמר זה ועל ,ה זו רוח הבהמ"ן"כליו" .ר"תו

 זה ,"הבהמה רוח" ,השלום עליו שלמה
 בת ,השמאל נפש זו "ה"ערפ" .ע"הר ר"יצ

 ,"ערפה" נקראת ולמה .הרע היצר של זוגו
 זכה אם". הוא עורף קשה עם כי" משום
 ,לא ואם ,העליונה הנשמה עולה ,אדם

 ,והרוח הנשמה דוברי אותם מסתלקים
 .השכלית והנפש העליונה הנשמה ונשארת

 היתה אשר המקום מן ותצא" ,כתוב מה
 נעמי ותאמר .עמה תיהוכל ושתי שמה
 אל רות אמרות .'וגו תיובנ בנהוש תיהולכל

 לעמה שבה וערפה .'וגו בי תפגעי
  ").ולאלהיה

  

 áéúë àúùøôã éàîã÷ éìîì àðøãäà) øéù
â â (åâå øéòá íéááåñä íéøîåùä éðåàöî'à)  ïðú

îâåãëú ä÷áøå äøùå ÷çöéå íäøáàá æéîøã 
åäé" àø÷ éàäá æéîø àã àîâåãë ä)á à úåø (

 éðù íùå éîòð åúùà íùå êìîéìà ùéàä íùå
åìçî åéðáìîéìà íéúøôà ïåéìëå ï" àúîùð àã ê

îòð àúîùðì" éîòð éø÷úà éàîàå äîùð àã é
 íåùî)æé ö íéìäú (åäé íòåð éäéå"ðéäìà ä" å

 ïåìçî éø÷úà äîìå àùéã÷ àçåø àã ïåìçî
åø àåä êéøá àùãå÷ äéì ìçîã" ùôð àã ú

åø éø÷úà äîìå àùéã÷"åú íù ìò ú"åéìë ø"ïá 
çåø àã"øéòáã à"ù øîà àã ìòå àò äîì" ä

)àë â úìä÷ (öé àã äîäáä çåø"øä ø"ôøò ò" ä
 äîìå òøä øöé ìù äéâåæ úá àìàîùã àùôð àã
 àåä óøåò äù÷ íò éë íåùî äôøò éø÷úà

)â âì úåîù ( äàìò àúîùð à÷ìñ ùð øá äëæ éà
 àçåøå àúîùð éøáåã ïåðéà é÷ìúñî åàì éàå

àúîùð øàúùàåäàìò  äî úéìëùä ùôðå 
 áéúë)æ à úåø (àöúå äúéä øùà íå÷îä ïî 

 äéúåìëì éîòð øîàúå äîò äéúåìë éúùå äîù
åâå éúåðá äðáåù 'åâå éá éòâôú ìà úåø øîàúå '

äéäìàìå äîòì äáù äôøòå (  

 ירושלים הוא ברוך הקדוש עשה ,שנינו
 ,מטה של ירושלים דוגמתכ מעלה של

 ואותן ,פתוחים ופתחים ומגדלים בחומות
  שומרים עליהם יש ששם החומות

 àìéòì íìùåøé àåä êéøá àùãå÷ ãáò ïðú
ìùåøéã àðååâëé í>ã< ïéìãâîå ïéøåùá àúúì

 åäééìò úéà ïîúã úåîåç ïåðéàå ïéçéúô ïéçúôå
ïéøèð  

  àô/à  
  äøåú éøúñ  

 אותן של השערים את ששומרים
 ירושלים תיךוחומ על" שכתוב ,החומות
 גדול כהן ומיכאל ."' וגומריםוש הפקדתי

 אלו של פתחים מרשו , מכולםעליון
 ,)ישנקראת נעמ(ה הנשמ. החומות

 נכנסת ,זוכה אם ,הזה העולם מן כשיוצאת
 ברוך הקדוש שנטע הארץ של העדן לגן

 עדן גן אותו דוגמתכ הצדיקים לרוחות הוא
. העולם של הצדיקים כל ושם ,שלמעלה

 נכנסת ,הזה העולם מן יוצאת וכשהנשמה

 éòøú éøèðã]ã[ áéúëã úåîåç ïåðéà) äéòùé
å áñ (åâå íéøîåù éúã÷ôä íìùåøé êéúåîåç ìò '

>å< ìàëéî éòøú éøèð åäìëî äàìò àáø àðäë
îùð úåîåç ïåðéàã" ä)îòð éø÷úàã"é ( ú÷ôð ãë

 ïãòã àúðâá úìàò úàëæ éà àîìò éàäî
]àòøàã[ ïåäéçåøì àåä êéøá àùãå÷ òèðã 

 àìéòìã ïãòã àúðâ àåääã àðååâë àé÷éãöã
 ú÷ôð àúîùð ãëå àîìòã àé÷éãö ìë ïîúå
 ïîúã àúìôëã àúøòîá úìàò àîìò éàäî

                                                           

  ).א"נ(ש "זה והוא הגיהו ותקנו ע' ו התערובות בלח כתב הגדיל"ובז. ב"רש. וכל הציון גליון א
כ נפש קדושה נקרא רוח ”כידוע וא' והרוח חייב לעסוק בתורה כו. אפשר שרומז דהנפש חייב במצות ב

 ).א"נ) (ן"מאי(ד "הכוללות לכל ובמקומו הארכתי בס' ו מצות שנצטוית חוץ מז"ר תר"ש תו"ע
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 ,העדן גן פתח הוא ששם המכפלה למערת
 האבות ובאותם הראשון באדם פוגשתו

 ופותחים הב שמחים ,זוכה היא אם .ששם
 אותה דוחים ,לא ואם .ונכנסת פתחים לה

 אותה כשדוחים אומרת היא ומה( .החוצה
 .והולכת ,"' וגומריםוהש מצאוני" ,החוצה

 לעולם שבאה לפניו שםמ שהולכת אחרל
 נרו בהלו" שנאמר הראש על נר נתון ,הזה
 אותה שרואים מי כל ".ראשי עלי

 היאו. נעמי הזאת ואומרים מזדעזעים
 נעמי לי תקראנה אל" ,ואומרת משיבה

 "הלכתימלאה  אני" ."' וגומרא לי קראן
 בלי" 'וריקם השיבני ה" ,מקום באותו
 אותי שהכניס ,טובים מעשים ובלי תורה
 ענה 'וה נעמי לי תקראנה למה" .רע לגוף

 כיון ,עדן לגן נכנסת ,זוכה ואם ").בי
 עם תמזדווגו( בגן שם יושבת ,שנכנסת
 עם מזדווג הרוח שזה ,מחלון זה אלימלך

 א"ד ,והתלבשו( ).השכלית הנפש שזו ,רות
 של הדמות של בלבוש שם )ומתלבשת

  .מתעדנת ושם הזה העולם

 åäéàïãò ïâã àçúôà ïåùàøä íãàá úòâô 
 äá ïàãç éäéà úàëæ éà ïîúã ïäáà ïåðéàáå

çúô äì ïéçúôåàá øáì äì ïééçã àì éàå úìàòå 
)]ð"à [ øáì äì ïééçã ãë äøîà àéä äîå) â øéù
â (åâå íéøîåùä éðåàöî ' úìæàã øúáì úìæà

 ìò øð úáéäéå àã àîìòì àéúàã éî÷î ïîú
 øîàðù äéùéø)â èë áåéà (á éùàø éìò åøð åìä

 éîòð úàæä éøîàå ïéòæòãæî äì ïåæçã ïàî ìë
 äøîàå àéä úáéúà)ë à úåø ( éì ïàø÷ú ìà
åâå äøî éì ïàø÷ éîòð ' àåääá éúëìä äàìî éðà

åäé éðáéùä í÷éøå øúà" àìáå äøåú àìá ä
 äîì àùéá àôåâá éì ìéòàã íéáåè íéùòî

åäéå éîòð éì ïàø÷ú"éá äðò äúàëæ  (]ëæ éàåéúà 
ð" à çåø àãã ïåìçî àã êìîéìàá úâååãæàå

úéìëùä ùôð àãã úåøá âååãæà[ àúðâì úìééò 
 àúðâá ïîú àáúé úìééòã ïåéë ïãòã) úâååãæàå

 àãã úåøá âååãæà çåø àãã ïåìçî àã êìîéìàá
úéìëùä ùôð åùéáìúàå( ]úùáìúàå[ ïîú 

 àîìò éàäã àð÷åéãã àùåáìá]ïîú úðãòúàå[:  

 ,הלב כמילח נמסר הסתרים סתר
 ,בזו זו שאחוזות הן דרגות שלש )ארבע(

 הנשמה ,לנשמה נשמה( נפש הן ואלו
 ,ונשמה ח"רו )ד"יו שנקראת העליונה

 ,ממנו נבנה שהגוף הכח היא הנפש ,)ש"נפ(
 הזה בעולם מתעורר האדם שכאשר

 מסכימים איבריו כל ,נקבתו עםלהזדווג 
 .שם )לנשמה( להנות ונתקנים )מתכנסים(

 אותו עם מסכים שלו והרצון שהנפ ואותה
 הנפש אותה את ומושך ,)ממש( המעשה
. ששופך הזרע באותו שם אותה ומכניס
 ,לשם שמושך הנפש והמשכת רצון ומתוך
 הדרגות מאותן לשם אחר כח נמשך

 במשיכת נכנס והכל ,ם"אישי שנקראות
 או הוזה .הגוף ממנו ונבנה ההוא הזרע
 )ארבע( אותם של התחתון הראשון הכח
 הנפש )לנשמה נשמה( שזאת ומשום. שלש

 הקרבן ,הגוף של והיסוד בדבקות נקרבת
 חלק נתתונ ,הנשמה על לכפר שנקרב
 רוח שנקראו( אישים של הדרגות לאותם

 של החלק שמשיכת משום ,)השכלית ונפש
 והיינו .מהם באה הנפש )נשמה( אותה

 àáì éîéëçì ïéøúñã àøúñ)øñîúà òáøà (
] éøñîúàúìú[ ïéâøã )àãá àã ïãéçàã ïåðéà( 

 ïåðéà ïéìàå]ùôð[) ]ð"à [ àúîùðì àúîùð
åé éø÷úàã äàìò àúîùð"ã (åø" ç]äîùðå[ 

)ôð"ù (âã àìéç åäéà ùôð ãëã äéðî éðáúà àôå
ååãæàì àîìò éàäá øòúà ùð øá äéá÷åðá àâ

 éîëúñî éôééù ìë]ð" àéùðëúî[ éð÷úúîå 
)äàðäúàì äîùðì] (äàðúàì[ ùôð àåääå ïîú 

 àãáåò àåääá äéá íëúñà äéìéã àúåòøå
)ùîî ( ïîú äéì ìéòàå ùôð àåääì äéì êéùîå

 åëéùîå àúåòø åâîå ãéùåàã àòøæ àåääá
 êéùîã àùôðã ïîú àøçåà àìéç êùîúà ïîú

éùéà ïåø÷úàã ïéâøã ïåðéàî" àìë ìàòå í
 àãå àôåâ äéðî éðáúàå àòøæ àåääã åëéùîá

 ïåðéàã äàúú äàîã÷ àìéç åäéà)òáøà  ïéâáå
àúîùðì àúîùð éàäã (]éàäã ïéâáå úìú  ùôð

áéø÷à[ àðáø÷ àôåâã àãåñéå àúå÷áãá 
 àúîùð ìò àøôëì áéø÷úàã]äéúàéúá) [áäé( 

ìåç ïéâøã ïåðéàì à÷]ãíéùðà) [íéùéà( ïåø÷úàã 
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 מהו( ".לאשי לחמי קרבני את" שכתוב
 שפע וזהו ,לאשי ןמזו שנותן ,"לאשי לחמי"

 משום ,)השכינה מזיו נהנים שהם מאור
 וכשמת .חלקם נוטלים הנפש כפרת שהוא
 מן זזה לא הנפש אותה ,הזה בעולם אדם

 המתים יודעים הזה ובכח ,לעולמים הקבר
 מתישמקי היא הרוח. זה עם זה ומספרים

 שכתומ והיא ,הזה בעולם הנפש את
 בתשוקה כשהם לזכר הנקבה התעוררות

 לרוח בתשוקתה לזכר מתעוררת ואז ,אחת
 בתשוקה זרע שופכת שהנקבה גמאודכ ,הזו

 כשנשפך( הזה והסתר .הזכר אל מטה כלפי
 והרוח" )סוד וכאן ,לנקבה בתשוקה שפע

 הזו ח"והרו". נתנה אשר האלהים אל תשוב
 )כאשר לנשמה ה"ונשמ ה"ונשמ ש"ונפ(

 ,הנפש מן ונפרדת הזה העולם מן כשיוצאת
 בשמים עדן לגן מסתלק ה"י נפרדים(

 עליונה בדמות ומתלבש ,העליונים
 העדן לגן נכנס )צבעיםה מכל קמתומר

 שם ומתלבש ,)התחתון( הזה שבעולם
 שמתלבשים כמו הגן של האויר בתוך

 ,הזה לעולם כשיורדים העליונים המלאכים
 שכתוב ,הרוח מאותההיו  שהם משום

 הרוח כמו כן. "' וגורוחות מלאכיו שהוע"
 בדמות הארץ של העדן בגן בשתמתל

 .העדונים בכל מתעדנת ושם ,הזה העולם
 שלדמויות ו ציורים יש הזה העדן בגן

 שלדמויות ו ציורים ויש ,הזה העולם
 הצדיקים אותם כל ושם ,העליון העולם
 חדשים ובראשי ,ומתעדנים הולכים

 הדמות( .למעלה לעלות רוצים הם ושבתות
 ובדמות .הזה העולם של ש"וא ח"מרו הזו
 ובכל ,העדונים בכל מתעדנים הזו

 מסתלקים תם והשבתווהחדשי המועדים
 הזה מהגוף ומתפשטים ש"והנפ ח"הרו

 העדן בגן עליונה בדמות ומתלבשים
 באיזה .צבעיםה בכל קםומר שלמעלה

 יחד יםמזדווגו ,בלבושו ,ה"י הוא מקום
 ובאמצע). השכינה מאור נהנים והם ,ה"יהו
 ,צבעיםה בכל קםורמ אחד עמוד יש הגן

 מתפשטת ,לעלות רוצה הרוח וכשאותה
 שם נשארת והנפש( ההוא מהלבוש שם

 )ועולה( ,העמוד אותו לתוך ונכנסת )בגוף
 שיצאה המקום אותו לתוך למעלה ועולה
 ונוטל. "' וגותשוב והרוח" ככתוב ,ממנו

úéìëùä ùôðå çåøà ]ïéâá[ à÷ìåçã åëéùîã 
 àåääã)äîùð (]ùôð[ åäééðî éúà ]ð" à åäî

 òôù àåä àãå éùàì àðåæî áéäéã éùàì éîçì
äðéëùä åéæî ïðäúî ïåðéàã øåàî [ áéúëã åðééäå

)á çë øáãîá ( éùàì éîçì éðáø÷ úà) åäî
æî áéäéã éùàì éîçì òôù àåä àãå éùàì àðå

äðéëùä åéæî ïðäúî ïåðéàã øåàî àåä äîã ïéâá 
ïåäé÷ìåç éìèð (] éìèð ùôðã äøôë àåäã ïéâá

 àéää àîìò éàäá ùð øá úéî ãëå ïåäé÷ìåç
 àã àìéçáå ïéîìòì àøá÷ ïî éãòúà àì ùôð

àã íò àã åòúùîå àééúî éòãé[ åäéà çåø 
 åëéùî åäéàå àîìò éàäá ùôðì íéé÷îã

òúàã ïåðéà ãë àøåëã éáâì àá÷åðã àúåø
 àøåëã éáâì úøòúà ïéãëå àãç àúáåàéúá

 äìéã àúáåàéúá]ì[ çåø éàä] àá÷åðã àðååâë
 éáâì àúáåàéúá àòøæ úàéãùà àúúìã

àøåëã[ àã àøúñå )]ð"à [ òôù úàéãùà ãë
àæø àëäå àá÷åð éáâì äéúáåàéúá) (æ áé úìä÷ (

éäìàä ìà áåùú çåøäå" éàäå äðúð øùà íåø" ç
)]ð"à [ôðå"îùðå ù"úîùðå ä"ãë àúîùðì à (

 àîìò éàäî à÷ôð]ùôðî úùøôúàå[)  ïùøôúà
é" äàìò àéîùá ïãòã àúðâì ÷ìúñà ä

ïéðååâ ìëá àî÷øî äàìò àð÷åéãá ùáìúîå 
å"äá ( àîìò éàäáã ïãòã àúðâì ìàò)äàúú (

 àúðâã àøéåà åâ ïîú ùáìúàå>äîë <)äîá( 
 ïéúçð ãë éàìò éëàìî éùáìúîã àîìò éàäì

 áéúëã ååä çåø àåääî ïåðéàã ïéâá) ã÷ íéìäú
ã (åâå úåçåø åéëàìî äùåò ']çåø éëä óåàã  à

 àîìò éàäã àð÷åéãá àòøàã ïãò ïâá ùáìúî
 úéà àã ïãò ïâá ïéðåãéò ìëá úðãòúà ïîúå
 ïéð÷åéãå ïéøåéö úéàå àîìò éàäã ïéð÷åéãå ïéøåéö
ïéìæà àéé÷éãö ïåðéà ìë ïîúå äàìò àîìòã 

 ïàòá ïåðéà éúáùå éçøé ùéøáå ïîú ïéðãòúîå
àìéòì à÷ìñì[) åøî àã àð÷åéã"àå ç" éàäáã ù

 ìëáå ïéðåãò ìëá åðãòúà àã àð÷åéãáå àîìò
ðîæ"çøéå é"úáùå é"åø å÷ìúñà é"ôðå ç" ù

 äàìò àð÷åéãá éùáìúîå àôåâ éàäî éèùôúîå
 øúà ïàá ïéðååâ ìëá àî÷øî àìéòìã ïãò ïâá
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 אותה ומקריב ,הגדול הכהן מיכאל אותה
 ,הוא ברוך הקדוש לפני בשמים קרבן

 צרור באותו ומתעדנת ,שם ויושבת )ובאה(
 זולתך אלהים ראתה לא עין"ש ,החיים

  אחר ."'וגו

é àåä"ã àùåáìá äåäé àãçë åâååãæàå äéìé" ä
äðéëùä øåàî ïéðäð ïåðéàå ( úéà àúðâ úåòéöîáå

 ãë çåø àåääå ïéðååâ ìëá àî÷øî àãç àãåîò
á àùåáì àåääî ïîú èùôúà à÷ìñì àò

àôåâá ïîú úøàúùà àùôðåâ àåää åâ ìàòå 
 àãåîò)ú÷ìñå (]÷éìñå[ øúà àåää åâ àìéòì 

î ú÷ôðãé äéð] áéúëãë)æ áé úìä÷ ( çåøäå
åâå áåùú 'äì ìéèðå[ áéø÷îå àáø àðäë ìàëéî 

 àåä êéøá àùãå÷ éî÷ ïéîñåá ïáø÷ äì)úúàå (
]àáúéå[ ééçã àøåøö àåääá àðãòúîå ïîú 
)â ãñ äéòùé (éäìà äúàø àì ïéòã"åâå êúìåæ í '

øúáì  
  àô/á  
  äøåú éøúñ  
 ומתעדנת הארץ של הגן לתוך יורדת כך
 ההוא בלבוש ומתלבשת ,העדונים בכל

 בהר שם ויושבת ,)נפשו עם תמזדווגו(
 שהיתה מהמְכ שנים פיאחד  שלבעיטור 
 של לישיבות ועולה . בחולוזהו( .בראשונה

 ראשי ובכל .בתורה ומתעסקת העדן גן
 להזדווג יורדת ושבתות ומועדים חדשים

 כל על עליון כח היא הנשמה). הנפש עם
 .החיים עץ של הסוד ,הזכר מכח והיא ,אלו
 שלש )אותן( אלו וכל ,מיד מעלהל עולה וזו

 ,זה עם זה יחד נקשרות הדרגות
 לאותו ושבות עולות כולן ,וכשנפרדות

  .ממנו שיצאו מקום

)ã( ìëá àðãòúîå àòøàã àúðâ åâì àúçð
 ïéðåãò]àùåáì àåääá úùáìúàå[ àâååãæàå 

äéãéã ùôðáà )á ïîú àáúéåòàøåèá( ãç ìò 
 ïéøú]àúéîã÷á úåäã äîëî[) ]ð"à [ä àãå àå

 ÷ñòúîå ïãò ïâã úåáéùéá à÷ìúñàå ìåçá
 àúçð éúáùå éðîæå éçøé éùéø ìëáå àúééøåàá

ùôðá úâååãæàå (å ìë ìò äàìò àìéç àéä äîùð
 ééçã àðìéàã àæø àøåëãã àìéçî éäéàå ïéìà

 ìëå ãéî àìéòì à÷ìñ àãå)éðä( ]úìú ïåðéà[ 
 ïùøôúî ãëå àãá àã àãçë ïéøù÷úî ïéâøã

]åäìåë[ ïé÷ìñ >úåïéá <)ïéáàúå( øúà àåääì 
äéðî å÷ôðã:  

 הזה העולם מן יוצאת הזו כשהרוח
] הראשון[ אדם ששם למערה ונכנסת
 ,סימן פנקס לה נותנים הם ,והאבות
 ומוצאת ,לשם בהוקרה ,העדן לגן ונכנסת

 .המתהפכת החרב להט ואותה הכרובים
 לה ופותחים ,הסימן פנקס רואים ,זוכה אם

 אותה וחיםד ,לא ואם ,ונכנסת פתח
 הזמן אותו כל ,שם ויושבת, החוצה

 העולם של בדמות שם מתלבשת שיושבת
 כשרוצה ושבתות חדשים ובראשי .הזה

 לה נותנים עדן שבגן הצדיקים ,לעלות
 ופוגשת ,ההוא בעמוד ועולה סימן פנקס

 אם ,ירושלים חומות שומרי אותם את
 ,לא ואם ,ונכנסת פתח לה פותחים ,זוכה

çåø éàä ãëà ú÷ôð úìàòå àîìò éàäîâ åâá 
 ïîú ïäáàå íãàã àúøòî)å( äì ïéáäé ïåðéà

 úáéø÷ ïãòã àúðâ éáâì úìàòå àðîéñ ñ÷ðô
 áøçä èäì àåääå íéáåøë úçëùàå ïîú
 ïéçúôå àðîéñ ñ÷ðô ïàîç úàëæ éà úëôäúîä

 øáì äì ïééçã àì éàå úìàòå àçúô äì)å( àáúé
 ïîú]ìë[ )àåää( ïîú àùáìúî àáúéã àðîæ 

ð÷åéãá ãë éúáùå éçøé ùéøáå àîìò éàäã à
 äì ïéáäé ïãòã àúðâáã àéé÷éãö à÷ìñì úàòá
 úòâôå àãåîò àåääá ú÷ìñå àðîéñ ñ÷ðô
 äì ïéçúô äàëæ éà íìùåøé úåîåç éøèð ïåðéàá
 ñ÷ðô àåää äðéî ïéìèð àì éàå úìàòå àçúô
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 אותה ודוחים הפנקס תואו ממנה נוטלים
 מצאוני" ,ואומרת לגן שבה היא .החוצה

 את נשאו ,'וגו בעיר בביםוהס השמרים
 ממנו שנטלו הסימן פנקס זהו ,"מעלי רדידי

 אותם אלו ,"החומות שומרי). "ממנה(
 ,הזודוגמא כ( .ירושלים חומות שומרי

 הלבוש מאותו מתפשטת לנשמה הנשמה
 הניתונ למעלה למעלה ומסתלקת שלמעלה

 נשארת )והנפש( והנשמה .השכינה מאור
 והמועדים החדשים ראשי ובכל ,בגוף

 תמזדווגו לנשמה נשמה יורדת והשבתות
 עם תמזדווגו בגוף שנשארה הנשמה עם

 שלמעלה העדן גן של והדמות ,הנשמה
 וסוד ,למעלה כרישנ והעפר הרוח מן היתה
 לבוש ה"י מתלבש זה ובלבוש .הוא חשוב

 שנאמר ,ומים אש הוא ,השלמט עדן גן של
 היורדת השמאל של הרוח כאן עד ".שמים"

 נשארת ונפשה ,לדרגתה והולכת ,למטה
 עליו בשרו אך" שכתוב ,הארץ של בגוף
 יודעים שהמתים אמרו זה ועל ."' וגויכאב

 ומהעולם הצדיקים מכבוד הבא בעולם
 כאן עד ).זה עם זה ומספרים התחתון

  .תורה סתרי

 äøîàå àúðâì úáú øáì äì ïééçãå)â â øéù (
 øéòá íéááåñä íéøîåùä éðåàöîåâå ' úà åàùð

 éìèðã àðîéñ ñ÷ðô åäéà àã éìòî éãéãø)äéðî( 
]äðéî[ úåîåç éøèð ïåðéà ïéìà úåîåçä éøîåù 

 íìùåøé)]ð"à [ àúîùðì àúîùð àã àîâåãë
 ÷ìúñîå àìéòìã àùåáì àåääî èùôúà

ìéòì àìéòì äðéëùä øåàî éðäúàå à)äîùðå (
>äîùå<ààôåâá úøàúùà á éçøé éùéø ìëáå 

ð éúáùå éðîæå àúç>äîùðì äîùð< àâååãæîå 
>àâååãæîå àôåâá úøàúùàã äîùðì< äîùðá 

åä àìéòìã ïãòã àúðâã àð÷åéãåä øôòå çåø ïî 
 àåä àøé÷é àæøå àìéò éáâì òãåîúùàã àåää

é ùáìúî àã àùåáìáå" ïãòã àúðâã àùåáì ä
 àëä ãò íéîù øîàðù íéîå ùàî àåä àúúìã
 àâøãì úìæà äèîì úãøåéä àìàîùã àçåø

éã àòøàã àôåâá àøàúùà äéìéã ùôðå äéì
 áéúëã)áë ãé áåéà (åâå áàëé åéìò åøùá êà' 

 àø÷éî éúàã àîìòá éòãé àéúîã åøîà àã ìòå
àã íò àã ïééòúùîå äàúú àîìòîå àé÷éãöã:(  

  øäæ  
 מהל ".שם לגור מצרימה אברם וירד"

 ,'ה לגן ששקול משום אלא .למצרים
לוקח  ששם ,"מצרים כארץ 'ה כגן" שכתוב

 שם" שכתוב ,לימין שהוא אחד נהר רדווי
 ארץ כל את בבוהס הוא פישון האחד

 כיון ואברהם ".הזהב שם אשר החוילה
 לדעת רצה ,השלמה באמונה ונכנס שידע

 ומצרים .למטה שנאחזו הדרגות אותן כל
 .למצרים ירדלכן ו ,)לימין( מימין נוסע היה
 אלא בארץ נמצא לא הרעב ,וראה ובא

  .הדין מן רחמים לקיםמסת כאשר

íù øåâì äîéøöî íøáà ãøéåâ)  áé úéùàøá
é( ïâì ìé÷ùã ïéâá àìà íéøöîì àîòè éàî 

åäé" áéúëã ä)é âé íù (åäé ïâë" íéøöî õøàë ä
àøäð ãç úéçðå ìé÷ù ïîúãã àðéîéì åäéàã 

 áéúëã)íùàé á  (àåä ïåùéô ãçàä íù  ááåñä
 íäøáàå áäæä íù øùà äìéåçä õøà ìë úà

ïåéë àòá àúîéìù àúåðîéäá ìàòå òãéã 
 íéøöîå àúúì ïãçàúàã ïéâøã ïåðéà ìë òãðîì

 ìéèð äåä)àðéîéî( ]àðéîéì[ úçð êë ïéâáå 
 àòøàá çëúùà àì àðôë éæç àúå íéøöîì

àðéã ïî éîçø é÷ìúñî ãë àìà:  
 אמר ".מצרימה לבא הקריב כאשר ויהי"
 צריך היה ,"הקריב כאשר" ,אלעזר רבי

 ".הקריב כאשר" זה מה ,רבק כאשרכתוב ל
 קרב שהוא ,"הקריב ופרעה" ככתוב אלא
 ,הקריב כאן אף ,לתשובה ישראל את

 .כראוי הוא ברוך לקדוש עצמו את שהקריב

 äîéøöî àáì áéø÷ä øùàë éäéå)àé áé íù (
 áø÷ øùàë áéø÷ä øùàë øæòìà éáø øîà
 áéúëãë àìà áéø÷ä øùàë éàî äéì éòáî

)å ãé úåîù ( åäì áéø÷à åäéàã áéø÷ä äòøôå
ø÷ä àëä óåà àúáåéúì ìàøùéì áéø÷àã áé

                                                                                                                                                                                     

 .ע מקורו" דפוס וילנא וצ– )ונפשא( א
 ).הערת הזוהר(ב ”שמות קמא ע ב
ב בשם "לקמן פב ע' ועי, )ד"ב פג ע"ה ח"דע(ת הסכים עמו "כ השי"ואח, בתחילה היה זה שלא ברשות ג
 .ב שם"ה וכן פג ע"הדע
 ).ו"לש(א "לקמן קכה ע' עי ד
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 הדרגות באותן להתבונן ,"מצרימה לבא"
. מצרים ממעשי ולהתרחק ,מהן ולהתרחק

 )משום( כיון , בא וראה,יהודה רבי אמר
 השתעבדו ,רשות בלי למצרים םשירד אבר

 שהרי ,שנה מאות ארבע במצרים בניו
 רד כתוב ולא ,"מצרימה אברם וירד" כתוב

 בשביל ההוא הלילה כל והצטער .מצרים
 ידעתי נא הנה אשתו שרי אל יאמרו. "שרה

 עתה עד וכי ,"את מראה יפת אשה כי
 אשה שהיתה אברהם יודע היה לא ההיא

 השעה שעד ,פרשוה זה אלא .מראה יפת
 בומר שרה בדמות הסתכל לא ההיא

 וכשקרב ,ביניהם שהיתה הצניעות
 דבר. אותה וראה התגלתה היא ,למצרים

 הדרך רחוט ידי על אלא .ידע במה ,אחר
 ולא פיהובי עמדה והיא ,מתבזה אדם

 ,"ידעתי נא הנה" ,אחר דבר .השתנתה
 אברהם בטחלכן ו ,השכינה את עמה שראה
 לשני עולה הדבר וזה ,את תיואח ואמר
 רואמ" ככתוב ואחד ,כמשמעו אחד ,יםצבע

אמרי נא "וכתוב  ".את תיואח לחכמה
 ".אלינו תדבר ואת" וכתוב, "אחותי את

 ,אמר שכינה כלפי ,"בעבורך לי ייטב למען"
 וחיתה" .הוא ברוך הקדוש לי ייטיב בעבורך

 אדם יתעלה שבזה משום ,"בגללך נפשי
 נא אמרי. "החיים לדרך להתעלות ויזכה

היה  אברהם ,אמר ייסא רבי ."' וגותיואח
 ,מהיבז הם שטופים יםיהמצר שכל יודע
  ,זה כלהוא ידע ש וכיון

á÷ì äéîøâ" äîéøöî àáì úåàé à÷ãë ä
 åäééðî à÷çøúàìå ïéâøã ïåðéàá àçâùàì

î éãáåòî à÷çøúàìåà íéøö" éæç àú äãåäé ø
 ïåéë>ð" àïéâá< åùø àìá íéøöîì íäøáà úçðã 

 àäã ïéðù äàî òáøà íéøöîá éåðá åãéáòúùà
 áéúë)é áé úéùàøá ( àìå äîéøöî íøáà ãøéå

öàå íéøöî ãø áéúë äðéâá àéìéì àåää ìë øòè
äøùãà éë éúòãé àð äðä åúùà éøù ìà øîàéå 

 àì àúòù àéää ãò éëå úà äàøî úôé äùà
 àìà úåä äàøî úôé äùàã íäøáà òãé äåä
 ìëúñà àì àúòù àéää ãòã äåî÷åà àä

 äøùã àð÷åéãáá ïåäéðéá úåäã àúåòéðö úåàéâñ
 øáã äá àîçå éäéà àééìâúà íéøöîì áéø÷ ãëå

 øçà øá àçøåà çøåèã àãé ìò àìà òãé äîá
 àìå äìéã åøéôùá àîéé÷ àéäå äæáúî ùð
 äîò àîçã éúòãé àð äðä øçà øáã éðúùà

çøúà êë ïéâáå àúðéëùé éúåçà øîàå íäøáà õ
 åòîùîë ãç ïéðååâ éøúì ÷ìúñà àã äìîå àéä

 áéúëãë ãçå)ã æ éìùî ( éúåçà äîëçì øåîà
 áéúëå úà)âé áé úéùàøá (àð éøîà úà éúåçà 

 áéúëå)ãë ä íéøáã ( ïòîì åðéìà øáãú úàå
 êøåáòá øîà äðéëù éôìë êøåáòá éì áèéé

á÷ éì áèéé" àãáã ïéâá êììâá éùôð äúéçå ä
 ééçã àçøåàì à÷ìúñàì äëæéå ùð øá ÷ìúñé

åâå éúåçà àð éøîà ' äåä òãé øîà àñéé éáø
 ïåéëå äîæá ïåðéà ïéôéèù éàøöî åäìëã íäøáà

éàä ìëã  
  áô/à  

 מן חזר לאו ,אשתו על פחד לא למה
 שראה משום אלא .לשם יכנס לאש הדרך
  .שכינה עמה

 øãäà àìã äéúúà ìò ìéçã àì éàîà òãé
 àîçã ïéâá àìà ïîúì ìåòéé àìå àçøàî

 àúðéëù]äîò[á:  
 ויראו מצרימה אברם כבוא ויהי"

 ".מאד הוא יפה כי האשה את יםיהמצר
 ,תיבה באותה הכניס ,יהודה רבי אמר

 כיון .מכס ממנה לקחת אותה ופתחו
 שכתוב זהו .השמש כאור אור היה ,שנפתח

 אלא ,"מאד" זה מה ".מאד איה יפה כי"

 úà íéøöîä åàøéå äîéøöî íøáà àáë éäéå
 ãàî àéä äôé éë äùàä)ãé áé úéùàøá (à" ø

äðî áñéîì äì åçúôå äì ìéòà äáéúá äãåäéâ 
èñå÷å àøåäðë àøåäð äåä çúôúàã ïåéë àð

                                                                                                                                                                                     

 יהודה כאן בזה הוא' ש וכל דברי ר"א שמבואר שם כי לא היה מצטער כלל עיי"ג נב ע"לקמן ח' עי א
ש שמבואר כי "ע' כו' ב לבתר ידע כו"ש וכן שם ע"א ע"י אשר לקמן פג ע"קודם ששמע את כל דברי רשב

 ).ו"לש(ה ותמצא "י עש"כ לכל דברי הרשב"יהודה ג' הסכים ר
  ).הערת הזוהר(ד "י' מה שחסר כאן עיין בסוף הספר בסי ב
  ).א"ד(מכס ' פי ג
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 הוציאו ,אחרת )אור( דמות בתיבה שראו
 שכתוב זהו .להיכבתח אותה וראו אותה

 שכתוב כיון ".פרעה שרי תהוא ויראו"
 ויראו" זה מה ,"האשה את המצרים ויראו"
 אותה שהוציאו אלא ".פרעה שרי תהוא

 תהוא ויהללו" ואז ,להיכבתח אותה וראו
  ."' וגופרעה אל

 àð÷åéã äáéúá åîçã àìà ãàî]ð" ààøåäð[ 
ää ïéîã÷ìîë äì åîçå äì å÷éôà àøçà" ã) íù

åè ( áéúëã ïåéë äòøô éøù äúåà åàøéå)ãé íù (
 éøù äúåà åàøéå éàî äùàä úà íéøöîä åàøéå
 ïéîã÷ìîë äì åîçå äì å÷éôàã àìà äòøô

åâå äòøô ìà äúåà åììäéå ïéãëå'à:  
 רשעי םלאות אוי ,יצחק רבי אמר
 במעשי תבונניםמ ולא יודעים שלא העולם
 )בכל( מסתכלים לא והם ,הוא ברוך הקדוש

 הקדוש מעם הוא בעולם שיש מה שכל
 שיהיה מה בתחלה יודע שהוא ,הוא ברוך
 ,"אחרית מראשית מגיד" שכתוב ,בסוף
 כדי בראשונה מעשים ועושה צופה והוא

 אלמלא ,בא וראה. ימים לאחר להעלותם
 ,לקהנ היה לא הוא ,לפרעה שרי שנטלה

 ,מכן לאחר הלקאה גרמה הזו וההלקאה
 כאן כתוב .גדולים בנגעים מצרים שילקו

 תואות 'ה ויתן" שם וכתוב ,"ליםוגד נגעים"
 להלן מה ".במצרים ורעים ליםוגד פתיםוומ

 כמו .מכות עשר כאן אף ,מכות עשר
 וגבורות נסים הוא ברוך הקדוש שעשה

 ברוך הקדוש עשה כאן אף ,בלילה לישראל
 יוסי רבי. בלילה וגבורות נסים לשרה הוא
 כבודי בעדי מגן 'ה ואתה" ,ואמר פתח

 שכל גב על אף ,דוד אמר ".ראשי ומרים
 ,מלחמה עמי ךולער יבואו העולם בני

 מגן, כתוב , בא וראה".בעדי מגן 'ה ואתה"
 רבונו ,הוא ברוך לקדוש דוד אמר ,"בעדי

 של חתימה בי עושים לא מהל ,עולם של
 ,באברהם ברכה שחותמים כמו ברכה

 מגן" ואומרים ,"לך מגן אנכי" שכתוב
 ,לדוד הוא ברוך הקדוש אמר". אברהם
 לפני ועומד ,וצרפתיו בחנתיו כבר אברהם
 'ה בחנני" כך אם ,דוד לו אמר .שלם בקיום
 אותו שעשה כיון ".ולבי כליותי צרפה ונסני
 מה על לפניו דוד נזכר ,שבע בת של הדבר

 לילה פקדת לבי בחנת" אמרו ,שאמר
 אמר". פי יעבר בל זמתי תמצא בל צרפתני

 בחנת" ואתה ,"ונסני 'ה בחנני" אמרתי אני
 ואתה "כליותי צרפה" אמרתי אני ".לבי

 אותי מצאת לא ,"תמצא בל צרפתני"
 והדבר יתן מי ,"פי יעבר בל תיוזמ" .כראוי

 כל ועם ,פי את רויעב שלא ,שחשבתי הזה
 מגן אומרים שאנו ,הברכה בו חותמים זה

 בעדי מגן 'ה ואתה" ,דוד אמרלכן ו .דוד

à" àìã àîìòã àéáééç ïåðéàì éåå ÷çöé ø
á÷ã äéúãéáòá ïéçéâùî àìå ïéòãé" àì ïåðéàå ä

 éìëúñî)àìëá ( íòî àîìòá éåäã äî ìëã
á÷"éà ä äî àúéîã÷á òãé åäéàã åä]éåäì [

)éåäã( áéúëã àôåñá )é åî äéòùé ( ãéâî
 ïãéáò ãéáòå éëúñà åäéàå úéøçà úéùàøî
 éæç àú ïéîåé øúáì ïåì à÷ìñì ïéâá àúéîã÷á

 úáéñðàã àìîìà]øùä) [éøù( àì äòøô éáâì 
 øúáì àúåà÷ìà íéøâ àã àúåà÷ìàå àåä é÷ìà

úë íéìåãâ íéòâðá íéøöî ïå÷ìéã ïë àëä áé
)æé áé úéùàøá ( íúä áéúëå íéìåãâ íéòâð
)áë å íéøáã (åäé ïúéå" íéìåãâ íéúôåîå úåúåà ä

 ïàë óà úåëî øùò ïìäì äî íéøöîá íéòøå
á÷ ãéáòã äîë úåëî øùò" ïøåáâå ïéñð ä

á÷ äì ãáò àëä óåà àéìéì ìàøùéì" äøùì ä
 øîàå çúô éñåé éáø àéìéì ïàøåáâå ïéñð) íéìäú

ã â (é äúàååä" éùàø íéøîå éãåáë éãòá ïâî ä
òà ãåã øîà" éá àçâàì ïåúéé àîìò éðá ìëã â

åäé äúàå àáø÷" ïâî áéúë éæç àú éãòá ïâî ä
á÷ì ãåã øîà éãòá"ùáø ä" àì äî éðôî ò

äëøáã äîéúç éá éãáòá äëøá éîúçã äîë 
 áéúëã íäøáàá)à åè úéùàøá ( êì ïâî éëðà

à íäøáà ïâî éøîàå"á÷ ì"áà ãåãì ä øáë íäø
à íéìù àîåé÷á éàî÷ íéà÷å åéúôøöå åéúðçá" ì

 éëä éà ãåã)éìäúá åë í (åäé éððçá" éðñðå ä
 úáã äìî àéää ãáòã ïåéë éáìå éúåéìë äôøö

 øîà øîàã äî ìò äéî÷ ãåã øëãà òáù) æé íù
â ( àöîú ìá éðúôøö äìéì úã÷ô éáì úðçá

åäé éððçá àðéîà àðà øîà éô øáòé ìá éúåîæ" ä
ðñðå éúåéìë äôøö àðéîà àðà éáì úðçá úðàå é

 à÷ãë éì úçëùà àì àöîú ìá éðúôøö úàå
 äìî éàäå ïúé ïàî éô øáòé ìá éúåîæ úåàé

ì øáòé àìã úéáùçã é ïéîúç àã ìë íòå éàîåô
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 ).ו”לש(ב "פסחים קיז ע' א ועי"סנהדרין קז רע' עי ב



 øäæúéùàøá 

393 

 זו דרגה ודאי )וזה( ".ראשי ומרים כבודי
  .בו מתעטר שאני שלי הכבוד

 ãåã øîà êë ïéâáå ãåã ïâî ïøîà÷ã äëøá äéá
åäé äúàå" éùàø íéøîå éãåáë éãòá ïâî ä)éàäå (

]éàãå[ àâøã ]àã[  àðøèòúî àðàã éìéã àø÷é
äéá:  

 ".תווא וישלחו אנשים פרעה עליו ויצו"
 לצדיקים מגן הוא ברוך הקדוש ,בא וראה

 ברוך והקדוש ,אדם בני בהם ישלטו שלא
 בו ישלטו שלא אברהם על ןִגֶה הוא

 משרה זזה לא השכינה ,בא וראה. ובאשתו
 בא ,אליה לקרב פרעה בא .ההוא הלילה כל

 שרה שאמרה פעם כל .אותו הכוה המלאך
 מחזיק היה ואברהם .הכמ היה ,הכה

 זהו . לשלוטיכלו לא שרה על שהרי ,ברבונו
 וכאן ".יבטח ככפיר וצדיקים" שכתוב
. הוא ברוך הקדוש אחר הרהר שלא הנסיון

 צוה לאלכן ש בא וראה ,יצחק רבי אמר
 הוא אלא ,למצרים לרדת הוא ברוך הקדוש

 פתחון יהיה שלא כדי ,ירד מעצמו עצמו
 כך ואחר ,כן לו שאמר העולם לבני פה

  .אשתו על הצטער

éæç àú åúåà åçìùéå íéùðà äòøô åéìò åöéå 
]íù øñç[á÷ " àìã àéé÷éãöì ïâî åäéà ä

á÷å àùð éðá åäá ïåèìùé" íäøáà ìò ïéâà ä
 àì àúðéëù éæç àú äéúúàáå äéá ïåèìùé àìã
 äòøô àúà àéìéì àåää ìë äøùã äðéî éãòúà

 áø÷îì úîéà ìë äéì é÷ìàå êàìî àúà äãäá
 äåä íäøáàå é÷ìî äåä é÷ìà äøù äøîàã
 äàèìùì ïéìëé àì äøù àäã äéøàîá óé÷úî

ää äìò" ã)çë éìùîà  ( çèáé øéôëë íé÷éãöå
á÷ã äéøúáà øäøä àìã àåä àðåéñð àëäå" ä

à"êë ïéâáã éæç àú ÷çöé øàá÷ ãé÷ô àì " ä
çð äéîøâî åîöò àåä àìà íéøöîì àúçðì ú

 äéì øîàã àîìò éðáì äô ïåçúô àäé àìã ïéâá
äéúúà ìò øòèöà øúáìå ïëá:  

 כתמר צדיק" ,ואמר פתח יצחק רבי
 כתמר צדיק" ".ישגה בלבנון כארז יפרח
 תמר מה .לתמר צדיק הקיש מהל ,"יפרח
 אף ,רב זמן עד עולה לא אותו שגוזרים כיון
 עולה לא ,העולם מן אבדנש כיון ,צדיק כך

 בלבנון כארז" .רב זמן עד תחתיו אחר
 לא תמר מה ,יפרח כתמר גם כמו כן ,"ישגה
 לא הצדיק כמו כן ,ונקבה זכר אלא עולה
 והנקבה צדיק הזכר .ונקבה זכר אלא עולה
 כארז" .ושרה שאברהם דוגמאכ ,צדקת
 על עליון בלבנון הארז מה ,"ישגה בלבנון

 הצדיק כמו כן, תחתיו יושבים והכל הכל
 .תחתיו יושבים והכל כלה על עליון הוא

 ,אחד צדיק על אלא עומד אינו והעולם
 העולם ועליו ,"עולם יסוד וצדיק" שכתוב

 יהודה רבי. נשתל ועליו נסמך ובגללו ,עומד
 עמודים שבעה שעל שנינו והרי ,אמר

 עמודיה חצבה" ככתוב ,עומד העולם
 ,ודאי הוא כך ,יוסי רבי לו אמר ".שבעה

éáø øîàå çúô ÷çöé )âé áö íéìäú ( ÷éãö
çøôé øîúëâ øîúë ÷éãö äâùé ïåðáìá æøàë 

 ïåéë øîú äî øîúì ÷éãö ùé÷à äî éðôî çøôé
 óåà àéâñ ïîæ ãò ÷éìñ àì äéì ïéøæâã] éëä

÷éãö) [÷éãöä( ÷éìñ àì àîìòî ãéáàúàã ïåéë 
øçàãàéâñ ïîæ ãò éåúåçú ä ] äâùé ïåðáìá æøàë

éîð éëä óåà[ôé øîúë  ÷éìñ àì øîú äî çø
àá÷åðå øëã àìàå àìà ÷éìñ àì ÷éãö éëä óåà 

 àðååâë ú÷ãö àá÷åðå ÷éãö øëã àá÷åðå øëã
>íäøáàã <)íøáàã( äâùé ïåðáìá æøàë äøùå 

 éáúé àìëå àìë ìò äàìò ïåðáìá æøà äî
 àìëå àìë ìò äàìò àåä ÷éãö éëä óåà éåúåçú
 ÷éãö ìò àìà àîéé÷ àì àîìòå éåúåçú éáúé

 ãçéúëãá) äë é éìùî ( äéìòå íìåò ãåñé ÷éãöå
 éáø ìéúùà äéìòå êéîúñà äéðéâáå àîìò íéà÷
 àîìò ïéëîñ äòáù ìòã ïðéðú àäå øîà äãåäé

                                                           

 ).ד"ב פג ע"ה ח"דע(ת הסכים עמו "כ השי"בתחילה היה זה שלא ברשות ואח א
 מ"כל פיסקא זו נמחק בדפ ב
ב סה "וביאורים ח', ח שער מו פרק ג"ע(ן "היסוד כלול מדו). א"ד(י "שד' א בגי"ק ישג"יצח' בגי”ארז ע ג

  ).ב"ע
 אמת שהצדיק נולד עד שלא מת הצדיק אבל אינו עדיין כי' ל עד שלא מת וכו"ולא קשיא מה שארז ד

 ).א"ד(במעלותיו למלאות מקומו עד זמן רב 
 .זוהר הרקיע' עי ה
 ).ו"לש(ב "ר קלה ע"אד' עי ו
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à è íù ( äòáù äéãåîò äáöç(÷áéúëã àîéé   האחרים כל )כאן( אבל
à" ìáà éàãå àåä éëä éñåé éáø ì)àëä(  åäìë

äàòéáùá ïéðøçà  
  áô/á  

 של עמוד שהוא ,בשביעי עומדים הם
 )העולם את( משקה וזה ,צדיק והוא ולםהע

 ועליו .לכל וזן )הכל מן( העולם את ומרוה
 מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו" כתוב
 כל על ורחמיו לכל 'ה טוב" וכתוב ,"יאכלו
  ".מעשיו

àãå ÷éãö åäéàå àîìòã àëîñ åäéàã éîéé÷à 
 é÷ùà)àîìòì(àîìò éåøå á áéúë äéìòå àìë ïæå 

)é â äéòùé (øîà íäéììòî éøô éë áåè éë ÷éãö å
 áéúëå åìëàé)è äî÷ íéìäú (åäé áåè" ìëì ä

åéùòî ìë ìò åéîçøå:  
 צאוי ונהר" כתוב הרי ,יצחק רבי אמר

 העמוד הוא זה ,"הגן את להשקות מעדן
 לגן משקה והוא עליו עומד שהעולם

 עושה וממנו ,ממנו נשקה והגן )העדן(
 הםו ,בעולם פורחים רותיהפ וכל .פירות
 ומי .התורה של הקיוםו ,העולם של הקיום

 של מעשיו פרי שהם הצדיקים נשמות .הם
 ולילה לילה בכללכן ו .הוא ברוך הקדוש
 הלילה וכשנחלק. עולות הצדיקים נשמות
 להשתעשע העדן לגן בא הוא ברוך הקדוש

 אותם בין , בכולםיוסי רבי אמר .במי .בהם
 אותם ובין ,ההוא בעולם שמדורם
 בכולם ,הזה בעולם במדורם שיושבים
  .הלילה בחצות הוא ברוך הקדוש משתעשע

 áéúë àä ÷çöé éáø øîà)é á úéùàøá ( øäðå
 àëîñ àåä àã ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé

 àúðâì é÷ùà åäéàå äéìò íéà÷ àîìòã)ïãòã (
 åäìåëå ïéøéô àãéáò äéðîå äéðî é÷úùà àúðâå

é÷ àîìòã àîåé÷ ïåðéàå àîìòá ïéçøô ïéøéô àîå
 àéé÷éãöã ïåäúîùð åäðéð ïàîå àúééøåàã

á÷ã éåãáåò éøô ïåðéàã" àéìéì ìëá êë ïéâáå ä
 âìôúà ãëå ï÷ìñ àéé÷éãöã ïåäúîùð àéìéìå

á÷ àéìéì" åäá àòùòúùàì ïãòã àúðâì éúà ä
 ïåäéøåãîã ïåðéà ïéá åäìëá éñåé éáø øîà ïàîá
 éàäá ïåäéøåãîá éáúéã ïåðéà ïéá àîìò àåääá

ìëá àîìòá÷ åäá òùòúùî åä" úåâìôá ä
àéìéì:  

 את צריך העליון העולם ,בא וראה
 .התחתון העולם של התעוררותו
 העולם מן יוצאות הצדיקים וכשנשמות

 באור מתלבשות כולן ,למעלה ועולות הזה
 הוא ברוך והקדוש ,נכבדה בדמות שלמעלה

 פרי שהם ,להם ותאב בהם משתעשע
 להם שיש ,ישראל נקראו זה ועל ,מעשיו
 .הוא ברוך לקדוש בנים ,קדושות נשמות

 ,"אלהיכם 'לה אתם בנים" שנאמר כמו
 ,ייסא רבי אמר. מעשיו פרי ,ודאי בנים

 ).הארץ של( הזה שבעולם אותםאפילו 
 כל הלילה שבחצות משום ,לו אמר .איך

 לקרא מתעוררים כולם ,אמת צדיקי אותם
 והרי .התורה תשבחות את עוולשמ בתורה
 אותם וכל הוא ברוך ששהקדו נתבאר

 מקשיבים כולם העדן גן שבתוך הצדיקים
 ,ביום עליהם נמשך חסד של וחוט ,לקולם
 שירה ובלילה חסדו 'ה יצוה יומם" שכתוב

 àúåøòúàì êéøèöà àìéòìã àîìò éæç àú
 é÷ôð àéé÷éãöã ïåäúîùð ãëå äàúú àîìòã
 éùáìúî åäìë àìéòì é÷ìñå àîìò éàäî

á÷ åäáå ø÷é àð÷åéãá àìéòìã àøåäðá" ä
 àã ìòå éåãáåò éøô åäðàã ïåì áéàúå òùòúùî
 ïéðá ïéùéã÷ ïéúîùð ïåì úéàã ìàøùé ïåø÷à

ìá÷" øîà úàã äîë ä)à ãé íéøáã ( íúà íéðá
åäéì"ìà ää éåãáåòã àáéà éàãå íéðá íëé

>øîà<àñéé éáø ) øîà( ïåðéà åìéôàå ] éàäáã
àîìò[) àòøàã (à êàéä" úåâìôá éã ïéâá ì

 éø÷îì éøòúî åäìë èåù÷ éàëæ ïåðéà ìë àéìéì
 àäå àúééøåàã ïçáùåú òîùîìå àúééøåàá

á÷ã øîúà"ãö ïåðéà ìëå ä àúðâ åâáã àé÷é
 ãñçã àèåçå ïåäéì÷ì ïéúééö åäìë ïãòã

 áéúëã àîîéá åäééìò êùîúà)è áî íéìäú (
åäé äåöé íîåé" àã ìòå éîò äøéù äìéìáå åãñç ä

                                                           

לבושין דגלות עשיה לבושין דשבת ' בסוד לבושין דשכינה דכמה לבושין אית לה לבושין דחול יצי א
  ).א"נ(ח "ז. וזהו ורוי עלמא בשובע גדול' ט בריא"ויו

 .ו" דפ– )מן כלא (ב
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 בלילה שעולות התשבחות כן ועל". עמי
 בשעה , בא וראה.השלמ תשבחת זו ,לפניו

 כשהרג בבתיהם סגורים היו שישראל
 היו ,מצרים בבכורי הוא ברוך הקדוש

  .לפניו ותשבחות הלל אומרים

äéî÷ àéìéìá ïé÷ìñã ïçáùåúà àçáùåú àã 
 ïéøéâñ ååä ìàøùéã àúòùá éæç àú íéìù

á÷ ìè÷ ãë ïåäéúáá"á äë ååä éàøöîã ïåäéøå
àìéìä éøîàäéî÷ ïçáùúå :  

 בחצות קם היה המלך שדודבא וראה 
 שוכב או יושב שהיה תאמר שאם ,הלילה
 ,לא ,ותשבחות שירות אומר והיה במטתו

 אקום לילה חצות" שכתוב כמו אלא
 להתעסק בעמידה ודאי אקום ".לך להודות
 דודלכן ו .התורה של ותשבחות בשירות

 מלך בימיאפילו ו .לעולמים חי המלך
 מלך ,שנינו שהרי ,מלך אהו המשיח
 ואם ,שמו דוד ,הוא החיים מן אם ,המשיח

 היה והוא .שמו דוד ,הוא המתים מן
 ,]הבוקר [יבא בטרם קרובב מתעורר
 וכנור הנבל עורה כבודי עורה" שכתוב
 הלילה אותו כל ,בא וראה". שחר אעירה
 המלאכים באו ,פרעה אצל היתה ששרה

 רותבשי הוא ברוך לקדוש לזמר העליונים
 ,הוא ברוך הקדוש להם אמר .ותשבחות

 ,במצרים גדולות מכות ועשו לכו לכםוכ
 )זה( .כך אחר לעשות עתיד שאני למי סימן

 נגעים פרעה את 'ה וינגע" שכתוב מה
 ויקרא" ,כתוב מהבא וראה . "' וגוליםוגד

 שהרי ,יודע היה מנין ."' וגולאברם פרעה
 ,באבימלך שנאמר כמו כאן כתוב לא

 נביא כי האיש אשת השב ועתה" שכתוב
 רבי אמר. דבר לו אמר לא וכאן ,"' וגוהוא

 אשת שרי דבר על" כתוב הרי ,יצחק
 שרי דבר על" ,לו אומרים היו שכך ,"אברם
 כמו עמו מדבר היה לא שהרי ,"אברם אשת

 רמנא זה בדבר אלא ,אבימלך עם שמדבר
 שרי דבר על היא הזו המכה .יותר ולא

 אז .עמו )זה( מדבר היה ולא ,אברם אשת
 .אברהם של אשתושהרי היא  )הוא(ידע 
. "' וגוויאמר לאברם פרעה ויקרא" ,מיד

 שלא כדי .למה ".אנשים פרעה עליו ויצו"
 וישלחו" .להם להרע להם אדם יקרב

 àéìéì úåâìôá í÷ äåä àëìî ãåãã éæç àú
 éàã)àîéúäåä ( ] àöîúäåäã[ áéëù åà áéúé 

à àì ïçáùåúå ïéøéù øîà äåäå äéñøòá àì
 áéúëã äîë)áñ èé÷ íù ( íå÷à äìéì úåöç

 à÷ñòúàì äãéîòá éàãå íå÷à êì úåãåäì
àúééøåàã ïçáùåúå ïéøéùáá ãåã êë ïéâáå 

 àëìî]éç[ïéîìòì â àçéùî àëìî éîåéá åìéôàå 
 àééç ïî éà àçéùî àëìî ïðú àäã àëìî åäéà
 äéîù ãåã àåä àééúî ïî éàå äéîù ãåã àåä

ò àøôöá øòúà äåä åäéàå áéúëã éúéé àì ã
)è æð íù ( äøéòà øåðëå ìáðä äøåò éãåáë äøåò

øçùã äéáâì úåä äøùã àéìéì àåää ìë éæç àú 
á÷ì äéì àøîæì éàìò éëàìî åúà äòøôã" ä

à ïçáùåúå ïéøéùá"á÷ ì" åãéáòå åìéæ åëìåë ä
 àðàã ïàîì åîéùø íéøöîá ïéáøáø ïéùúëî

ïéîæä øúáì ãáòîì )àã ( áéúë äî)áé úéùàøá 
æé (åäé òâðéå"åâå íéìåãâ íéòâð äòøô úà ä ' àú

 áéúë äî éæç)çé íù (åâå íøáàì äòøô àø÷éå '
 øîúàã äîë àëä áéúë àì àäã òãé äåä àðî

 áéúëã êìîéáàá)æ ë íù ( úùà áùä äúòå
åâå àåä àéáð éë ùéàä 'à àì àëäå" øîà éãî ì
 áéúë àä ÷çöé éáø)æé áé íù ( éøù øáã ìò

éëäã íøáà úùà éøù øáã ìò äéì éøîà ååä 
 äîë äéîò ìéìîî äåä àì àäã íøáà úùà

)ìéìîîã] (ìéìîã[ àìà êìîéáàá )äìîë (
]äìî [>äìîá< àã àùúëî øéúé àìå øîúà àã 

 àìå éäéà íøáà úùà éøù øáã ìò)äåä äìî 
àã( ]ìéìî[äéîò å òãé ïéãë )àåä ( äéúúà àäã

 øîàéå íøáàì äòøô àø÷éå ãéî éäéà íäøáàã

                                                                                                                                                                                     

ב הרב "כ(ם "א. ח מחוייבים לעמוד מחצות לילה לומר שירות ותשבחות"אותם שאינם ת' משמע אפי א
 ).א"נ) (ן"מאי(ק "ח לאפוקי מהרב מז"ר

  ).א"נ(מ "א. מכאן נראה לעמוד בעמידה כשאומר תהלים ושארי שירים ב
 ).א"נ(יימת ק' כמו שלא הפסיק בשינה סוד המות לכך לא נפסקה מלכותו ולעול ג
ז לא היה ישן בפנות בקר כדרך מי שאינו ישן "דהוה קם בחצות לילה גם לא היה ישן כל הלילה ועכ' פ ד

 ).א"נ(ח "ז. בלילה דבבקר שינה חוטפתו
לפרעה רשימו למאן דאינון "ובמקומו איתא , א"נמחק בהגהות הגר "ם רשימו למאן דאנא זמיןבמצרי" ה
 ".זמין
  ).א"נ(נראה ששמע פרעה קול אומר כן ולא אליו  ו
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 אמר .מצרים ארץ בכל לו עשו לויה ,"תווא
 לעשות עתיד אתה כך ,הוא ברוך הקדוש לו

 שכתוב ,צךמאר אותם תלוה אתה ,לבניו
 אותם והשִל ,"העם את פרעה בשלח ויהי"

 למה כך כל ,אבא רבי אמר. ארצו מכל
 כדי אלא .הצטרך ולמה לאברהם הזדמן
  ,בעולם ושרה אברהם של שמם את לגדל

âåå ' áø÷é àìã ïéâá äîì íéùðà äòøô åéìò åöéå
 äééåì åúåà åçìùéå ïåì àùàáàì åäá ùð øá

à íéøöîã àòøà ìëá äéì åãáò"á÷ ì" éëä ä
 êòøàî ïåì óéæåú úà éåðáì ãáòîì ïéîæ úðà

 áéúëã)æé âé úåîù (íòä úà äòøô çìùá éäéåà 
à äéòøà ìëî ïåì óéæåàã" äîì êë ìë àáà ø

íäøáàì äéì ïîãæàá ïéâá àìà êéøèöà éàîìå 
àîìòá äøùå íäøáàã äéîù àìãâì  

  âô/à  
 ,העולם מכשפי שהם במצריםאפילו ש

 התגדל ,מהם להנצל יכולהיה  לאאדם ו
 ויעל" שכתוב זהו .למעלה והתעלה אברהם
 ".הנגבה" .מקום לאיזה ".ממצרים אברם

 אלא ".לו אשר וכל ואשתו הוא" זה ומה(
 מתנות מאותן רדב ממנו גזלו שלא להודיע
  ).למלך שתהיה שרה בשביל לו שנתנו

 äåä àìå àîìò éùøç ïåðéàã íéøöîá åìéôàã
 íäøáà ìãâúà åäééðî áéæúùàì ùð øá ìéëé

ää àìéòì ÷éìúñàå" ã)à âé úéùàøá ( ìòéå
äáâðä øúà ïàì íéøöîî íøáàâ) ]ð"à [ éàîå

 åìæâ àìã àòãåàì àìà åì øùà ìëå åúùàå àåä
åðéàî íòãî äéðî äøù ìéãá äéì åáäéã ïðúî ï

àëìîì àäúã(ã:  
 הוא הכל , בא וראה,שמעון רבי אמר

 והדרגות בחכמה כאן ורמז ,חכמה של סוד
 אותם וידע םעומקל ירד שאברהם שלמטה

 ולא ,רבונו לפני ושב ,בהם נדבק ולא
 לדרגה הגיע שכאשר כאדם בהם התפתה

 ולא .לעולם מות וגרם בנחש התפתה ההיא
 לדרגה והגיע ירד שכאשר ,חנ כמו התפתה

 וישכר היין מן וישת" ,כתוב מה ההיא
. א"בה כתוב "אהלה" ,"אהלה בתוך ויתגל
 אברם ויעל" .כתוב מה באברהם אבל

ב למקומו וש .ירד ולא שעלה ,"ממצרים
 .בראשונהלדרגה עליונה שנדבק בה 

 החכמה להראות כדי היה הזה והמעשה
 ולא לו כראוי שלם בקיוםהתקיים ש

 .למקומו ושב מובקיו ועמד פתההת
 העליונה הדרגה ,הדרום זה ,"הנגבה"

 ונסוע הלוך" שכתוב ,כבראשונה בה שנאחז
 בו שנדבק מקום ,"הנגבה" כאן אף ,"הנגבה

  .בראשונה

 àúîëçã àæø àìë éæç àú ïåòîù éáø øîà
 àúúìã ïéâøãå àúîëçá àëä æîø à÷å åäéà

íäøáà úéçð à÷ãäåì òãéå ïåäìã àéé÷îåòì  ï
 àúôúà àìå äéøî éî÷ì áúå åäá ÷áãúà àìå
 àúôúà àâøã àåääì àèî ãëã íãàë åäá
 çðë àúôúà àìå àîìòì àúåî íéøâå ùçðá

 áéúë äî àâøã àåääì àèîå úçð ãëã)íù è 
àë ( äìäà êåúá ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùéå

äá áéúë äìäà"àå áéúë äî íäøáàá ìáà 
)à âé íù (å ÷éìñã íéøöîî íøáà ìòéå úéçð àì

 äéá ÷áãúàã äàìò àâøãì äéøúàì áúå
 àãáåòå àúéîã÷á]àã[ äàæçàì ïéâá äåä 

 äéì éæç à÷ãë íéìù àîåé÷á íéé÷úàã àúîëç
îåé÷á í÷å àúôúà àìåà äáâðä äéøúàì áúå 

 àúéîã÷á äéá ãéçàúàã äàìò àâøã íåøã àã
 áéúëã)è áé íù ( àëä óåà äáâðä òåñðå êåìä

]äáâðä[ äéá ÷áãúàã øúà àúéîã÷á:  
úåçéé àì íøáà éà äìîã àæø éæç àú  ירד לא אברם אם ,הדבר סודבא וראה 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(מ "א. משמע שפרעה עשה לויה לישראל א
 ).ד"ב פא ע"ה ח"דע(עת הצד הרע כאן נכנס אברהם לנסיון של ידי ב
  .ה"א בשם ספר הדע"לעיל פ ע' עי ג
' בשכלו לחקור הנהגתם וממשלתם כנז' וירד אברם ויעל אברם וכיוצא רזא דחכמתא שירד לקלי' פי ד

  ).א"נ(ח "ז. 'ולא נתפתה ועלה בשלום וצוה עליו פרעה ראש הקליפה שלא יגעו וכו
 .ב"ב ופב ע"ה לקמן פג ע"דע' עי ה
ה "דע(מ נחש אשת זנונים "דס' הרי הוא נוק) ל"ק וכתבי האריז"הנזכר ברמ" (יין המשכר"שהוא כרם מ ו

  ).ד"ב פא ע"ח
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 לא ,בראשונה שם יצטרף ולא למצרים
דוגמא כ .הוא ברוך בקדוש גורלו חלק יהיה

 לעשות הוא ברוך הקדוש כשרצה ,לבניו זו
 ,אליו ולקרבם ,שלם עם ,אחד עם )להם( לו

 יזדככו ולא למצרים בראשונה ירדו לא אם
 ,מא זוכדוג .שלו היחידי העם היו לא ,שם
 לכנען הקדושה הארץ נתנה לא אם

 הארץ היתה לא ,בה וטוישל בראשונה
 והכל ,הוא ברוך הקדוש של וגורלו חלקו
  .אחד סוד

 àäé àì àúéîã÷á ïîú óøèöé àìå íéøöîì
á÷á äéáãò ÷ìåç" àòá ãë éåðáì àã àðååâë ä

á÷" ãáòîì ä)äéì( ]ïåì[àîò àãç àîò  íéìù 
 àúéîã÷á åúçð àì éà äéáâì ïåì àáø÷ìå
 àãéçé àîò ååä àì ïîú ïåôøèöé àìå íéøöîì

äéìéãà àòøà úáéäééúà àì éà àã àðååâë 
 úåä àì äá èåìùéå àúéîã÷á ïòðëì àùéã÷

á÷ã äéáãòå äé÷ìåç àòøà"àãç àæø àìëå ä:  

 עמו והיה ,בדרך הולך היה שמעון רבי
 .יהודה ביור אבא ורבי ,בנו אלעזר רבי

 תמהני ,שמעון רבי אמר ,הולכים בעודם
 דברי לדעת משגיחים לא העולם בני איך

 נפשי" ,ואמר פתח .עומדים מה ועל ,תורה
 ".אשחרך בקרבי רוחי אף בלילה ךיאוית

 בא אבל. אותו ובארנו ,בארוהו הזה הפסוק
 ,למטתו עולה כשהוא ,האדם נפש ,וראה

 תאמר ואם .למעלה ועולה ממנו יוצאת
 את רואה ואחד אחד כל אין ,עולות לןושכ
 בה נשאר ולא עולה הנפש אלא ,המלך פני
 של המדה של )נשימה( שםור רק הגוף עם

 .לעלות ורוצה הולכת והנפש. הלב חיות
 היאו .לעלות לדרגות דרגות וכמה

 אורות שלקליפות ב ופוגשת משוטטת
 נטמאה שלא ,טהורה היא אםו .מאהוהט

 ,טהורה לאהיא  ואם .למעלה עולה ,ביום
 עולה ולא בהם ונדבקת ביניהם נטמאת

 ונדבקת ,דברים לה מודיעים ושם .יותר
 ולפעמים .קרוב זמן של דברים מאותם

 דברים לה ומודיעים עליה שצוחקים
 הלילה כל וז כדוגמא הולכת ואז ,כוזבים

 אשרי .למקומה ושבה ,האיש שיתעורר עד
 מגלה הוא ברוך שהקדושהללו  הצדיקים

 .הדין מן שישמרו כדי בחלום סודותיו להם
 עצמם שמטמאים העולם רשעי לאותם אוי

  .ונפשם

 éáø äéîò äåäå àçøàá ìéæà äåä ïåòîù éáø
 ååäã ãò äãåäé éáøå àáà éáøå äéøá øæòìà

à éìæà" àì àîìò éðá êéä àðäååú ïåòîù ø
 éîéé÷ äî ìòå àúééøåàã éìî òãðîì ïéçéâùî

 øîàå çúô)è åë äéòùé( äìéìá êéúéåà éùôð 
 äåî÷åà àø÷ éàä êøçùà éáø÷á éçåø óà
 ãë ùð øáã àùôð éæç àú ìáà äéì àðîé÷åàå
 éàå àìéòì à÷ìñå äéðî ú÷ôð äéñøòì ÷éìñ
 éôà éîç ãçå ãç ìë åàì ïà÷ìñ åäìëã àîéú
 éãäá äá øàúùà àìå à÷ìñ àùôð àìà àëìî

åîéùø ãç øá àôåâá) åîéùð( àúåéçã àèñ÷ãâ 
ùôðå àáìã ïéâøã äîëå à÷ìñì àéòáå àìæà à

 éðäá úòøòúà àéäå úàèù à÷ìñì ïéâøãì
àúåáàñîã ïéøéäè ïéøîå÷ã àìã úàéëã àéä éà 

 úàéëã åàì éàå àìéòì à÷ìñ àîîéá úáàúñà
 à÷ìñ àìå åäá ú÷áãúàå åäééðéá úáàúñà

 ïéìî äì éòãåî ïîúå øéúé]éäéàå[ )å( ú÷áãúà
ééçã ïéðîæìå áéø÷ ïîæã ïéìî ïåðéàîäá ïéëä 

 àðååâ éàäë àìæà ïéãëå ïéáéãë ïéìî äì ïéòãåîå
 äøúàì úáàúå ùð øá øòúéã ãò àéìéì ìë

]á÷ ïåì éìâã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ" äéìéã ïéæø ä
àðéã ïî ïåøîúñéã ïéâá àîìçá[ éáééç ïåðéàì éåå 

åäééùôðå åäééîøâ ïéáàñîã àîìò:  

 כשעולים ,נטמאו שלא אותםבא וראה 
 אותן כל בין ונכנסת עולה הנפש ,למטתם
 .בהן נדבקת ולא ועולה ,בראשונה הדרגות

é÷ìñ ãë åáàúñà àìã ïåðéà éæç àú 
ïéâøã éðä ìë ïéá úìàòå à÷ìñ àùôð åäééñøòá 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ”סא ע א
  ).א"ד(נשאר אצלו בעת שינתו רשימת מקום הכלי שחיות הלב והנפש בו תמיד  ב
'  פוגעת בכחות הטומאה ופימדה קטנה דחיות האדם בלב כמו הבלא דגרמי והנפש). א"ד(מדה וכלי  ג

 ).א"נ(ב "הרש. הטמונים ומכוסים באויר כמו ביב הקמור' קימרין קלי
כסויים שהם ' עליונות ומלת קומרין פי' כוחות חיצונות שהם מכסה וקליפה לטהירין שהם האורו ד

  ).א"ד(ש סכתה בענן "מכסים האורות בעת תגבורתם כמ
 ).א"ד(לה דברים כזבים שהם משחקים עם אותה הנשמה ומודיעים  ה
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 כפי ועולה ומשוטטת הולכת כך אחר
 נראית ,לעלות שזוכה הנפש אותה. דרכה

 ברצון ונדבקת ,יםִמהָי יֵנְפ רֶבֶס יֵנְפִל
 עםובנ לראות עליונה בתשוקה להראות

 שיש האיש הוא וזה .בהיכלו ולבקר המלך
 הנפש היא וזו. הבא בעולם תמיד חלק לו

 הוא ברוך בקדוש כשעולה שלה רצוןשה
 אורות הללו במינים נדבקת ולא )תמיד(

 קדוש מין אחר הולכת והיא .האחרים
לכן ו .משם שיוצאת )מקום אחר( במקום

 ףולרד כדי ,"בלילה ךיאוית נפשי" כתוב
  .נכרי אחר מין אחר להתפתות ולא אחריך

)ïéâøãå( åäá ú÷áãúà àìå à÷ìñå àúéîã÷á 
 àéää äçøåà íåôë à÷ìñå úàèùå àìæà øúáìå
 éôà øáñã éî÷ úàéæçúà à÷ìñì úëæã àùôð
 àúáåàéúá äàæçúàì àúåòøá ú÷áãúàå ïéîåé
 äéìëéäá àø÷áìå àëìî íòåðá éîçîì äàìò

ç äéì úéàã ùð øá àåä àãå àîìòá øéãú à÷ìå
 àùôð àéä àãå éúàã)àôéñëã] (àôåñëã[à 

 äìéã]à÷ìñ ãë[á÷á " ä)øéãú ( ú÷áãúà àìå
 àðéæ øúá úìæà àéäå ïéðøçà ïéøéäè ïéðéæ éðäá

 àùéã÷)àøúàá( ]àøúà øúá[ ïîúî ú÷ôðã 
 áéúë êë ïéâáå)è åë äéòùé ( êéúéåà éùôð

 øúá äàúôúàì àìå êøúá óãøîì ïéâá äìéìá
çà àðéæäàøëåð àøá:  

 ששולטת הנפש זו "נפשי" ,בא וראה
 ]שולטת [הרוח .הדרגה אחר ורודפת בלילה
  אויתך נפשי" שכתוב ,ביום

 äìéìá àèìù éäéàã ùôð àã éùôð éæç àú
 éùôð áéúëã íåéá çåø àâøã øúá óãøîì

êéúéåà  
  âô/á  

 אף" .בלילה ששולטת הנפש זו ,"בלילה
 טתששול הרוח זו ,"אשחרך בקרבי רוחי
 הן] האלה[ דרגות ששתי תאמר ואם. ביום

 והן ,אחת דרגה הן שהרי ,כך לא ,רודיבפ
 עליונה אחת] ועוד[ ,אחד בוריבח שתים

 ,בה והן בהן ונדבקת עליהן ששולטת
 הדרגות וכל .נשמה ונקראת )ונקראים(

 מסתכליםר שאשכ ,החכמה בסוד עולות
 בחכמה האדם יסתכל ,הדרגות אלו ]על[

 בהם נכנסת הזו מהוהנש ,העליונה
 האיש אותו אז ,שולט וכשזה .בה ונדבקים

 אחד רצון ,הכל מן שלם ,קדוש נקרא
  .הוא ברוך לקדוש

 óà äìéìá àèìù éäéàã ùôð àã äìéìá
 àèìù åäéàã çåø àã êøçùà éáø÷á éçåø
 àãåøôá ïåðéà ïéâøã ïéøúã àîéú éàå àîîéá
 ïéøú ïåðéàå ïåðéà ãç àâøã àäã éëä åàì

ç àøåáçá ÷áãúàå åäééìò àèìùã äàìò ãçå ã
 äéá ïåðéàå åäá)ïåø÷àå (]úàéø÷úàå[ äîùð 

 ãëã àúîëçã àæøá ïà÷ìñ ïéâøã åäìëå
 äîëçá ùð øá ìëúñé ïéâøã ïéìà ïìëúñî
 ãëå äá ï÷áãúîå åäá ìééò äîùð éàäå äàìò
 íéìù ùåã÷ éø÷à ùð øá àåää ïéãë àèìù éàä

á÷ éáâì àãç àúåòø àìëî"ä:  
 היאו ,תחתונה התעוררות היא הנפש

 בה אוחז והגוף ,אותו וזנה בגוף סמוכה
 ונעשית נתקנת כך אחר .בגוף אחוזה והיא
 הנפש בהתעוררות רוח עליה להשרות כסא

 יערה עד" ככתוב ,בגוף שנאחזת הזאת
 את שמתקנים לאחר". ממרום רוח עלינו

 הרוח שהרי ,נשמה לקבל עתידים ,שניהם
 ,ליהע להשרות לנשמה כסא נעשית

 הכל על עליונה סתימה היא הזו והנשמה
 כסא )לה( שיש נמצא .הטמונים כל טמונת

ôð" àëéîñ àãå äàúú àúåøòúà éäéà ù
 àéäå äá ãéçà àôåâå äéì úðæå àôåâá úãçàúà

 àééñøë úãéáòúàå úð÷úúà øúáì àôåâá
 ùôð éàäã àúåøòúàá çåø äìò äàøùàì

 áéúëã äîë àôåâá úãéçàúàã)åè áì äéòùé (
 éð÷úîã øúáì íåøîî çåø åðéìò äøòé ãò
 ãéáòúà çåø àäã äîùð àìá÷ì ïéðéîæ åäééååøú
 äîùð éàäå äéìò äàøùàì äîùð éáâì àééñøë

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(שתאותה  א
  ).א"ד(' מיני אורות אחרים שהם צד הקליפה חיצוני ב
 ).א"נ(לפי שמקורה מהבינה  ג
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 וכשתסתכל .עליהם לעליון וכסא ,לכסא
 ,הזה בדבר החכמה סוד תמצא ,בדרגות

 והזדוגמא  בלהדביק חכמה היא והכל
  .יםומסת דברים

 úéàã çëúùà ïéøéîè)äì (àééñøëà àééñøëì 
 ïéâøãá ìëúñú ãëå åäééìò äàìò éáâì àééñøëå
 àåä àìëå äìî éàäá àúîëçã àæø çëùú

 à÷áãúàì àúîëç]éàäá) [éàäë( ïéìî àðååâ 
ïéîéúñ:  

 התעוררות היא הנפש ,בא וראה
 של האור כצורת ,בגוף שנדבקת תחתונה

 נדבקחור  ששהוא התחתון שהאור ,רנה
 אלא נתקן ולא ממנה נפרד ולא בפתילה

 לאור כסא נעשה ,בפתילה וכשנתקן .בה
 האור אותו על ששורה הלבן העליון

 נעשה ,יםנתקנ כששניהם כך אחר. רוהשח
 שאינו וםסתאותו אור לבן כסא לאור ה

 האור אותו על ששרה מה נודע ואינו נראה
 שהוא האדם וכך .שלם האור ואז ,הלבן
 שנאמר כמו ,קדוש נקרא ואז ,בכל שלם

כדוגמא  ,"' וגוהמה בארץ אשר לקדושים"
  .עליון בסוד זו

éæç àúá ùôð )ã( äàúú àúåøòúà éäéà
 àðéöåáã àøåäðã àðååâë àôåâá äéá à÷áãúàã

àîëåà éäéàã äàúú àøåäðãâ ú÷áãúà 
äìéúôá) àééñøåë úãéáòúà( äðî ùøôúà àìå 

úð÷úúà àìåãìéúôá úð÷úúà ãëå äá àìà  ä
àøååç äàìò àøåäðì àééñøë úãéáòúàä 

 ãë øúáì àîëåà àøåäð àåää ìò àééøùã
 àøååç àøåäð àåää úãéáòúà åäééååøú ïð÷úúî

äàîéúñ àøåäðì àééñøëå àìå éæçúà àìã 
 ïéãëå àøååç àøåäð àåää ìò àøùã äî òãééúà
 àìëá íéìù åäéàã ùð øá àåä êëå íéìù àøåäð

îà úàã äîë ùåã÷ éø÷à ïéãëå ø)â æè íéìäú (
 äîä õøàá øùà íéùåã÷ì>åâå' <) ìë éøéãàå

íá éôöç(äàìò àæøá àã àðååâë :  
 ,לארץ נכנס שאברהם בשעה ,בא וראה

 שנאמר כמו ,הוא ברוך הקדוש לו נראה
 ובנה נפש שם בליוק ,"אליו הנראה 'לה"

 ונסוע הלוך" כך אחר .ההיא לדרגה מזבח
 להשע )עד( כך אחר .רוח בלישק ,"הנגבה

 מזבח שם ויבן" אז ,הנשמה תוך להתדבק
 כל רנסת שהיא הנשמה היא זו .סתם ,"'לה
 להצרף שצריך ידע כך אחר. יםרסתנה

 אברם וירד" ,מיד ,בדרגות ולהתעטר
 תוך התפתה ולא ,משם צליונ ".מצרימה

 כיון .למקומו ושב ונצרף ,האורות אותם
 ,"ממצרים אברם ויעל" ,מיד ,ונצרף שירד
 באמונה ונדבק למקומו שבו ודאי עלה

 àòøàì íäøáà ìàòã àúòùá éæç àú
á÷ äéì éæçúà" áéúëã øîúàã äîë ä

)æ áé úéùàøá (åäéì" ïîú ìéá÷å åéìà äàøðä ä
äðáå ùôð òåñðå êåìä øúáì àâøã àåääì çáæî 

äáâðäæ )è íù ( çåø ìéá÷ã>øúáì<) >ð"à <ãò (
äîùð åâ à÷áãúàì ÷éìñãç ïéãë )æ íù ( ïáéå

åäéì çáæî íù" éäéàã äîùð àéä àã íúñ ä
 éòáã òãé øúáì ïéîéúñ ìëã àîéúñ

)àôøèöàì] (àôøúàì[ïéâøãá àøèòúàìå è ãéî 
 äîéøöî íøáà ãøéå)é áé úéùàøá (àå áéæúù

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(הנפש היא כסא לרוח והגוף הוא כסא לכסא והרוח כסא לנשמה  א
 ).הערת הזוהר(ב ”לעיל עז ע ב
 ).א"נ(מלכות  ג
 ).א"נ(התחתונים א במצות ומעשה "תיקון וקשוט כ' אין למ ד
 ).א"נ(ת "ת ה
  ).א"נ(ח "ז. כסא לבינה' ת והמ"הבינה והת ו
ב ”הכתוב משמו בפנחס ריז ע' א בגי”דרגין ארזי לבנון ביה עיין עד ע' ה ומה שאמר חמש"עיין בשל ז

  ).א"ד(א "ת ז"ולפי דרכנו למדנו שקורא לת
 .זוהר הרקיע' עי ח
להתבונן בהם ולהכיר את , והחיצונים'  מדרגות הקלילרדת בכל, דהיינו שצריך להתנסות גם בזה ט
ויכנס לשלום וייצא לשלום , שלא יהנה מהם מאומה, כך, ז לא ידבק בידו מאומה מן החרם"ועכ, כולם

 ).ד"ב פא ע"ה ח"דע(
  ).א"ד(תוך אותן אורות כוחות חיצונות כנזכר  י
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 והלאה מכאן". הנגבה" שכתוב ,העליונה
 ונדבק העליונה החכמה אברהם ידע

 .העולם של הימין ונעשה ,הוא ברוך בקדוש
 ,"ובזהב בכסף במקנה מאד כבד ואברם" אז
 בצד "במקנה" ,המזרח בצד "מאד כבד"

 מצד "בזהב" ,הדרום מצד "בכסף" ,המערב
 וכל אבא יורב אלעזר רבי באו. הצפון

 אבא רבי בכה .ידו את ונשקו החברים
 יאיר מי ,העולם מן כשתסתלק ,וי וי ,ואמר

 החברים של חלקם אשרי .התורה אור את
  .מפיך הללו תורה דברי ששומעים

 ãéî óéøöúàå úçðã ïåéë äéøúàì áúå óéøöúàå
 íéøöîî íøáà ìòéå)à âé úéùàøá ( éàãå ÷éìñ

 äàìò àúåðîéäîá ÷áãúàå äéøúàì áúå
 áéúëã)àøáùè áé úé (äáâðäà äàìäìå ïàëî 

á÷á ÷áãúàå äàìò àúîëç íäøáà òãé" ä
íøáàå ïéãë àîìòã àðéîé ãéáòúàå ãàî ãáë 

 áäæáå óñëá äð÷îá)áé âé úéùàøá ( ãàî ãáë
 óñëá áøòîã àøèñá äð÷îá çøæîã àøèñá
 éáø åúà ïåôöã àøèñî áäæá íåøãã àøèñî
 äëá éåãé å÷ùðå àéøáç åäìëå àáà éáøå øæòìà
 ïàî àîìò ïî ÷ìúñú ãë éåå éåå øîàå àáà éáø
 àééøáçã ïåä÷ìåç äàëæ àúééøåàã àøåäð øéäðé

ìî ïéòîùãêîåôî ïéìà àúééøåàã ïé:  
 ,כתוב מה בא וראה ,שמעון רבי אמר

 .ודרגתו מקומו את דולפק ,"למסעיו וילך"
 זו ,המסעו מי ,למסעו כתוב, "למסעיו"

 .בראשונה לו שראויה הראשונה הדרגה
 שלמה אבן" שם וכתוב ,"מסעו" כאן כתוב
 ,ודאי שלמה אבן בארנו והרי ".נבנה מסע
 כל ,"למסעיו ךויל. "שנתבאר כמו מסע
 כמו ,דרגה אחר דרגה הדרגות אותן

  מנגב" ,שנאמר

 áéúë äî éæç àú ïåòîù éáø øîà)â âé íù (
åéòñîì éåâøãå äéøúà ã÷ôîì åéòñîì êìéåá 

 äàîã÷ àâøã àã åòñî ïàî áéúë åòñîì
 áéúëå åòñî àëä áéúë àúéîã÷á äéì éæçúàã

 íúä)î"æ å à ( àäå äðáð òñî äîìù ïáà
ïáà àðîé÷åà øîúàã äîë òñî éàãå äîìù 

åéòñîì êìéåâ àâøã øúá àâøã ïéâøã ïåðéà ìë 
áâðî øîúàã äîë  

  ãô/à  
 ולחברם מקומו את לתקן ,"אל בית ועד
 "אל בית ועד מנגב" שהרי ,שלם ביחוד
 המקום אל. "כראוי החכמה סוד נמצא
 "אהלה" ,"בתחלה אהלה שם היה אשר

 ,שלמה אבן .אל בית זה ,אהלה מי .א"בה
 מקום אל" ,ואמר רשם עוד .שאמרנו כמו

 שכתוב ,"בראשנה שם עשה אשר המזבח
 אברם שם ויקרא" ואז ,"אליו הנראה 'לה"

ìà úéá ãòåã )â âé úéùàøá ( äéøúà àð÷úàì
íéìù àãåçéá ïåì àøáçìåä úéá ãòå áâðî àäã 

àúîëçã àæø çëúùà ìàå ìà úåàé à÷ãë 
 íå÷îä äìçúá äìäà íù äéä øùà)íù ( äìäà

äá" äîìù ïáà ìà úéá àã äìäà ïàî à
 øùà çáæîä íå÷î ìà øîàå íéùø åú ïøîàãë

 áéúëã äðåùàøá íù äùò)æ áé úéùàøá (

                                                                                                                                                                                     

חר שירד אברהם אליהם ועלה לא וא' מטמטמים הלב לבל יכנס פנימה להשיג ידיעתו יתב' שהקליפו א
  ).א"נ(ח "ז. 'היה בהם כח לטמטמו אלא ידע וכו

ו כתיב ובמתיבתא "ב ומגבעות אמר רב מתיבתא מלא וא”תימה כי אינו כתוב כך ובפרשת בלק רג ע ב
אמת ). א"ד(כ וכן ויהי ריב "ג' ו וכן אל תירא אותו וכן עד דרוש אחיך אותו וכן כלת ואחרי"עילאה חסר וא

' קו' ד א"סעיו כתיב וכן ויהי ריב דלקמן וכמוהו רבים ועל קבלתם רב כתיב הדרשה תדרש ועיין פנחס רנלמ
  ).א"נ(ב "הרש. מ על כלת משה"זו ותירוצה בר

 ).הערת הזוהר(' ו' ג סוף פ"הגלגולים דף ו סע' פירושו בס' עי ג
' ז כיון לקשר העליונות במ"ואחוזהו וילך למסעיו רבים דרגא בתר דרגא עד שהגיע למדתו מדת החסד  ד

כ מנגב ועד בית אל לאתקנא אתריה ולחברא לעליונות ביחודא שלים "וליחד וזהו הלוך ונסוע הנגבה ואח
 ).א"נ(' עם המ

רזא . א היינו סוד הבינה המעלים את החכמה"ר אשתכח רזא דחכמתא דז"פירוש גם שלא זכר ג ה
 ).א"נ(דחכמתא והיחוד שלים 

  ).א"נ(רמז לכתר  ו
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 åäéì"àø÷éå ïéãëå åéìà äàøðä äà íøáà íù  .השלמה באמונה נדבק אז ,"'ה בשם
åäé íùá" ä)ã âé úéùàøá ( ÷áãúà ïéãë

àúîéìù àúåðîéäîá:  
 ,למעלה ממטה עלה בראשונה ,בא וראה

 'לה" וכתוב ,"אברם אל 'ה וירא" שכתוב
 כמו הראשונה הדרגה וזו ,"אליו הנראה

 וכתוב ,נבנה מסע( שלמה אבן שאמרנו
 ,"הנגבה ונסוע הלוך" כך ואחר ,)למסעו

 ,בדרום שהתעטר עד .דרגה אחר דרגה
 כשעלה הדבר סתם כך אחר .וגורלו חלקו
 ומשם .העליון העולם זה ,סתם 'לה ואמר
 והכל ,למטה ממעלה וירד דרגותב נסע

 כשתסתכל וכאן. כראוי במקומו נדבק
 .העליונה החכמה סוד את תמצא ,בדרגות

 ,הימין מצד ,"מנגב למסעיו וילך" ,כתוב מה
עומק ה וםהסת העליון העולם ראשית
 דרגה אחר דרגה וירד .סוף אין עד למעלה

. למטה ממעלה ,"אל בית ועד מנגב" )עד(
 נדבק ,"'ה בשם ברםא שם ויקרא" וכתוב
 מקום אל" שכתוב ,כראוי במקומו היחוד

 זה מה ".נהובראש שם עשה אשר המזבח
 ממטה אותה שהעלה ,"שם עשה אשר"

 למטה ממעלה בדרגות ירדעכשיו ו ,למעלה
 העליונות הדרגות מאותן תזוז שלא כדי
 ביחוד הכל יחדיוית ,ממנה יזוזו לא והם
 חלקל והיה אברהם התעטר אז. כראוי אחד
 אשריהם .ודאי הוא ברוך הקדוש של גורלו

 הוא ברוך בקדוש שמתעטרים הצדיקים
 הזה בעולם אשריהם .בהם מתעטר והוא

 ועמך" כתוב עליהם .הבא בעולם ואשריהם
 וכתוב ,"ארץ יירשו לעולם צדיקיםכולם 

 עד ואור הולךאור נוגה כ צדיקים רחווא"
  ".היום נכון

ìéòì àúúî ÷éìñ àúéîã÷á éæç àú à
 áéúëã)æ áé úéùàøá (åäé àøéå" íøáà ìà ä
 áéúëå)íù (åäéì" àâøã àåä àãå åéìà äàøðä ä

 äîìù ïáà ïøîàãë äàîã÷)]ð"à [ äðáð òñî
åòñîì áéúëå (äáâðä òåñðå êåìä øúáìåá àâøã 

 äéáãòå äé÷ìåç íåøãá øèòúàã ãò àâøã øúá
äìî íéúñ øúáìâåäéì øîàå ÷éìñ ãë " íúñ ä

îå äàìò àîìò àã úéçðå ïéâøãá ìéèð ïîú
 à÷ãë äéøúàá àìë ÷áãúàå àúúì àìéòî
 àæø çëùú ïéâøãá ìëúñú ãë àëäå úåàé

 áéúë äî äàìò àúîëçã)â âé úéùàøá ( êìéå
 àîìòã àúåøéù àðéîéã àøèñî áâðî åòñîì
 úéçðå óåñ ïéà ãò àìéòì à÷éîò àîéúñ äàìò

 àâøã øúá àâøã)ãò ( ìà úéá ãòå áâðî)íù (
úúì àìéòî áéúëå à)ã íù ( íøáà íù àø÷éå

åäé íùá" úåàé à÷ãë äéøúàá àãåçé ÷áãà ä
 áéúëã)íù ( íù äùò øùà çáæîä íå÷î ìà

 àúúî äì ÷éìñã íù äùò øùà éàî äðåùàøá
 ïéâá àúúì àìéòî ïéâøãá úéçð àúùäå àìéòì

äãé àì ïåðéàå ïéàìò ïéâøã ïåðéàî éãòú àì à
ãë àãç àãåçéá àìë ãçéúéå äðî ïåãòé úåàé à÷

á÷ã äéáãò ÷ìåç äåäå íäøáà øèòúà ïéãë" ä
á÷á äéá éøèòúîã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ éàãå" ä

 ïéàëæå ïéã àîìòá ïåðéà ïéàëæ ïåäá øèòúî àåäå
 áéúë åäééìò éúàã àîìòá ïåðéà)àë ñ äéòùé (

 áéúëå õøà åùøéé íìåòì íé÷éãö íìë êîòå
)çé ã éìùî ( êìåä äâåð øåàë íé÷éãö çøåàå
åíåéä ïåëð ãò øåà:  

 פתח .ישבו אחד לשדה כשהגיעו .הלכו
 בפסוק ,"וחנני אלי פנה" ,ואמר שמעון רבי
 אותו בארנו והרי ,בו להסתכל יש הזה

יש בו  הזה בפסוק אבל ,מקומות בכמה
 אמר דוד וכי ".אלי פנה" .יםומסת דברים

 éáø çúô åáúé ì÷ç éá ãçá åèî ãë åìæà
 øîàå ïåòîù)æè åô íéìäú (åâå éððçå éìà äðô '

 äéì àðîé÷åà àäå äéá àìëúñàì úéà àø÷ éàä
á ìáà øúà äîëá úéà ïéîéúñ ïéìî àø÷ éàä

 àìà éððçå éìà äðô øîà ãåã éëå éìà äðô äéá

                                                                                                                                                                                     

קיים ' מ מג"ת אל חסד עולם בינה ג"ת' אל עולם ה' השפיע בשם זה ה. וקרא זה אל זה' ויקרא מל א
  ).א"נ(

 .ה"לעיל פ עא בשם הדע' עי ב
 ).א"נ(סתם בינה ומתמן נחית ' סתם ויבן שם מזבח לה' אמר לה ג
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 שהוא דרגתו בעבור אלא ".וחנני אלי פנה"
 ,"לעבדך עזך תנה" ,אמר הוא בה מתעטר

 עז ויתן" ככתוב ,העליון העז זה ,"עזך תנה"
 מלך ,סתם מלך זה ,מלכו מי ".למלכו

 ,המשיח מלך זה ,לעבדך כאן אף .המשיח
 לבן והושיעה. "סתם מלך שאמרנו כמו

שהוא  עד ,הוא ישי בן היה לא וכי ,"אמתך
 .אביו של בשם ולא אמו של בשם אמר
 ללקב אדם יבא שכאשר ,בארנו הנה אלא
 שהוא בדבר ללכת צריך ,להזכיר עליון דבר
 .אביו את ולא אמו את הזכיר כן ועל ,ודאי
 כפי מלך שזה )שהרי( שנינו הנה ,ועוד

  .שאמרנו

ïéâáà øîà÷ äéá øèòúà åäéàã äéìéã àâøã 
 êãáòì êæò äðú)æè åô íéìäú (æò àã êæò äðúá 
 áéúëãë äàìò)ù"é á à ( ïàî åëìîì æò ïúéå

 àëä óåà àçéùî àëìî íúñ êìî àã åëìî
íúñ êìî ïøîàãë àçéùî àëìî àã êãáòì 

 êúîà ïáì äòéùåäå)íù íéìäú ( äåä àì éëå
 äéîàã àîùá øîà åäéàã ãò åäéà éùéã äéøá
 éúéé ãëã àðîé÷åà àä àìà éåáàã àîùá àìå
 êäîì éòá àøëãàì äàìò äìî ìá÷ì ùð øá
 àìå äéîàì øëãà àã ìòå éàãå åäéàã äìîá

 ïðéðú àä åúå éåáàì)àäã (]àãã[ êìî 
ïøîà÷ãë:  

 ,כתוב מהראה  בא ו,שמעון רבי אמר
 כתוב בִר ,"אברם מקנה עיור בין ריב ויהי"

 הזרה לעבודה רולחז לוט שרצה ,ד"יו חסר
 ,מוכיח הכתוב וסוף ,הארץ יושבי שעובדים

 ".בארץ שבוי אז זייוהפר והכנעני" שכתוב
 לעבודה הרע לסורו חזר שלוט לנו ומנין
 מהו ,"מקדם לוט ויסע" שכתוב ,זרה

 כאן כתוב .םעול של מקדמונו ,"מקדם"
 בנסעם ויהי" וכתוב ,"מקדם לוט ויסע"

 של מקדמונו נסיעה להלן מה ,"מקדם
 שלכך אברהם שידע כיון. כן כאן אף ,עולם
 אל אברם ויאמר" ,מיד ,לוט של לבו נטה
 כדאי אינך ,"מעלי נא הפרד 'וגו לוט

 ולא אברהם ממנו נפרד אז .עמי להתחבר
 מי שכל ,עמו ולהתחבר ללכת רצה

 אחריו ללכת סופו ,לרשע רשמתחב
  .בגללו ולהענש

 áéúë äî éæç àú ïåòîù éáø øîà) úéùàøá
æ âé (íøáà äð÷î éòø ïéá áéø éäéåâ áéúë áø 

åé øñç" äàøëåð àðçìåôì øãäîì èåì àòáã ã
 áéúëã çëåà àø÷ã äéôåñå àòøà éáúé éçìôã

)íù ( ïìðîå õøàá áùåé æà éæéøôäå éðòðëäå
åôì äéðçøñì øãäà èåìãäàøëåð àðçì)  àãä

àåä( áéúëã )àé íù (éàî íã÷î èåì òñéåã 
 èåì òñéå àëä áéúë íìåò ìù åðåîã÷î íã÷î

 áéúëå íã÷î)á àé íù ( äî íã÷î íòñðá éäéå
 ïåéë ïë àëä óåà íìåò ìù åðåîã÷î åìéèð ïìäì
 øîàéå ãéî äéáì éèð éëäì èåìã íäøáà òãéã

 èåì ìà íøáà]åâå'[úðà úéì éìòî àð ãøôä  
ãëøáà ùøôúà ïéãë éàãäá àøáçúàì éàíä 

 ìëã äéîò àøáçúàìå êäéîì àòá àìå äéðî
 äéøúáà êäéîì äéôåñ àáééçì øáçúéã ïàî

ùðòúàìå  
  ãô/á  

 ,אחאב עם שהתחבר מיהושפט ,לנו מנין
 שכתוב ,שם נענש אבות זכות לאוול
 שכתוב ,צלינ ואז ,"יהושפט ויזעק"
 צהר לא כן ועל ".ממנו אלהים ויסיתם"

 רצה לא זה כל ועם .לוט עם ללכת אברם
 לוט לו ויבחר" אלא ,הרע מסורו רולחז לוט
 נסע ,"מקדם לוט ויסע הירדן ככר כל את

 לדבק רצה ולא ,העולם של מקדמונו

äéðéâá áàçà íò øáçúàã èôùåäéî ïìðî 
 áéúëã ïîú ùðòúà ïäáàã åëæ àìîìàå)ã" á ä

àì çé (éåö áéúëã áéæúùà ïéãëå èôùåäé ÷ò
)íù (éäìà íúéñéå" àòá àì àã ìòå åðîî í

 àòá àì àã ìë íòå èåìã äéãäá êäéîì íøáà
 úà èåì åì øçáéå àìà äéðçøåñî øãäîì èåì

                                                                                                                                                                                     

 ). א"נ(זעירא שבזה תחונני ' שהיא מדת י' ל י"ל א"ומלת אלי ר א
 ).א"נ(משפע ותוקף הבינה שהיא בעלת רחמים ' ם גבורה פידעז סת' בי ב
וכן דרשו נתן . ואינו נכנס שם רמז אין כאן קדושה' שלא נדרוש דכשראוי ליכנס אות מאותיות שם הוי ג

  ).א"נ(ח "ז. אברהם מתנות חסר שמסר להם שמות הטומאה
  ).הערת הזוהר(ב ”לעיל עד ע ד
 .ע מקורו"ו איאת אברהם וצ"בדפ ה
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 ישב אברם. "אברהם כמו השלמה באמונה
 ולדעת האמונה במקום להדבק "כנען בארץ

 בערי ישב ולוט" .ברבונו להדבק החכמה
 הרשעים אותם עם ," סדוםעד אהלוי הככר

 שכתוב ,האמונה מתוך שיצאו העולם של
 כל ,"מאד 'לה וחטאים רעים סדום ואנשי"

 אשריהם לכן .כראוי לדרכו נפרד אחד
 ולילה יומם בתורה יםעוסקש החברים

 ,הוא ברוך הקדוש עם שלהם והחברות
 אלהיכם 'בה הדבקים ואתם" כתוב ועליהם

  ".היום כלכם חיים

éèðúà íã÷î èåì òñéå ïãøéä øëë ìë ïî ì
 à÷áãúàì àòá àìå àîìòã äàîã÷
 áùé íøáà íäøáàë àúîéìù àúåðîéäîá

 ïòðë õøàá)áé âé úéùàøá ( àøúàá à÷áãúàì
 à÷áãúàì àúîëç òãðîìå àúåðîéäîã
 íåãñ ãò ìäàéå øëëä éøòá áùé èåìå äéøàîá

)íù ( åâî å÷ôðã àîìòã ïéáééç ïåðéà íò
 áéúëã àúåðîéäî)âé íù ( íéòø íåãñ éùðàå

àèçååäéì íé" äéçøàì ùøôúà ãç ìë ãàî ä
 àééøáç ïåðéà ïéàëæ êë ïéâá úåàé à÷ãë
 àúåøáçå àéìéìå àîîé àúééøåàá éìãúùîã

á÷á ïåäìã" áéúë åäééìòå ä)ã ã íéøáã ( íúàå
åäéá íé÷áãä"ìà ääíåéä íëìë íééç íëé:  

 לוט הפרד אחרי אברם אל אמר 'וה"
 יונה ויקם" ,פתח אבא רבי ."' וגומעמו

 למי אוי ."' וגו'ה מלפני תרשישה חורלב
 שכתוב ,הוא ברוך הקדוש מלפני שמסתתר

 מלא אני הארץ ואת השמים את הלוא" בו
 אלא. מלפניו חולבר בא והוא ,"'ה נאם

 ".המדרגה בסתר הסלע בחגוי יונתי" כתוב
 זו ,"הסלע בחגוי" ,ישראל כנסת זו ,"יונתי"

 מה .העולם כל על עולה שהיא ,ירושלים
 אף ,הכל על וחזק עליון הוא עהסל

 .הכל על וחזקה עליונה היא ירושלים
 המקום )המקדש בית( זה ,"המדרגה בסתר"

 כל של הלב ,הקדשים קדשי בית שנקרא
 משום ,"המדרגה בסתר" כתובלכן ו. העולם
 אשה כמו ,נסתרת השכינה היתה ששם
 מביתה יוצאת ואין לבעלה צנועה שהיא

 פוריה גפןכ אשתך" שנאמר כמו .החוצה
 אינה ישראל כנסת כך ,"' וגוביתך בירכתי

 אלא המדרגה בסתר למקומה מחוץ שורה
 ומשום ,הגלות בתוך שהיא הגלות של בזמן

 טובה יש העמים לשאר ,בגלות שהיא
  .יותר ושלוה

åäéå" åîòî èåì ãøôä éøçà íøáà ìà øîà ä
åâå ')ãé âé úéùàøá ( çúô àáà éáø)â à äðåé (

åøáì äðåé í÷éååäé éðôìî äùéùøú ç"åâå ä ' éåå
á÷ éî÷î øúúñàã ïàîì" äéá áéúëã ä) äéîøé

ãë âë ( àìî éðà õøàä úàå íéîùä úà àìä
åäé íàð" áéúë àìà äéî÷î ÷øòîì éúà àåäå ä

)ãé á øéù ( äâøãîä øúñá òìñä éåâçá éúðåé
 íìùåøé àã òìñä éåâçá ìàøùé úñðë àã éúðåé

 òìñ äî àîìò ìë ìò à÷ìñ éäéàã äàìò éäéà
 äàìò éäéà íìùåøé óåà àìë ìò àôé÷úå

 àã äâøãîä øúñá àìë ìò àôé÷úå)]ð"à [ úéá
ùã÷îä ( íéùã÷ä ùã÷ úéá éø÷àã øúà

)á( øúñá áéúë êë ïéâáå àîìò ìëã àáì
 àøúúñî àúðéëù úåä ïîúã ïéâá äâøãîä
 àúéáî à÷ôð àìå äìòáì äòåðö éäéàã àúúàë

 øîà úàã äîë øáì)â çë÷ íéìäú ( êúùà
åâå êúéá éúëøéá äéøåô ïôâë ' ìàøùé úñðë êë

 àìà àâøãã åøéúñá àäøúàî øáì àééøù àì
äéàã àúåìâã àðîæáå éäéàã ïéâáå àúåìâ åâá 

øéúé äåìùå åáéè ïåì úéà ïéîò øàù àúåìâá:  
 בארץ שורים שישראל בזמן ,בא וראה

 והכסא ,כראוי קןומת היה הכל ,הקדושה
 ובוקע ,עבודהה את ועושים ,עליהם שלם

 עולה העבודה ואותה .העולם של האוירים
 תקנהנ לא שהארץ משום ,מקומהל למעלה
 שארלכן ו .לבדם לישראל אלא לעבודה
 שלא ,מתרחקים היו ם"עכו עובדי העמים

 שלא משום , עכשיוכמו בה שולטים היו
 הרי ,תאמר ואם. מהתמצית אלא נזונו

 שבית בזמן ששלטו היו מלכים כמה ראינו

 àòøà ìò ïééøù ìàøùéã àðîæá éæç àú
 àéñøëå úåàé à÷ãë ï÷úúî äåä àìë àùéã÷
 àîìòã ïéøéåà ò÷áå àðçìåô éãáòå åäééìò íéìù
 ïéâá äéøúàì àìéòì àðçìåô àåää ÷éìñå
 ìàøùéì àìà àðçìåôì úð÷úúà àì àòøàã

åëòò ïéîò øàù êë ïéâáå åäééãåçìá" ååä í
åä àìã é÷çøúî àìã ïéâá àúùäãë äá ïéèìù å

 äîë ïðéîç àä àîéú éàå úéöîúî àìà åðæúà
 íéé÷ ùã÷îä úéáã àðîæá ïéèéìùã ååä ïéëìî
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 בבית , בא וראה.העולם על קיים קדשהמ
 לא ,הארץ את ישראל טמאוש טרם ,ראשון

 ,ם"עכו עובדי העמים שאר שולטים היו
 שולטים היו ובה ,התמצית מן נזונו אלא
 את וטמאו ישראל שחטאו כיון .כך כל ולא

 השכינה את דחו כביכול אז ,הארץ
 ואז ,האחר למקום והתקרבה ,ממקומה

 הרשות להם הונתנ העמים שאר שלטו
  .טולשל

 åáéàñ àì ãò ïåùàø úéáá éæç àú àîìò ìò
åëòò ïéîò øàù ïéèìù ååä àì àòøà ìàøùé" í

 êë ìë åàìå ïéèìù ååä äáå úéöîúî åðæúà àìà
ãë àòøà åáéàñå ìàøùé åáçã ïåéë ìåëéáë ïé

 àúëåãì úáø÷úàå äøúàî àúðéëùì äì åçã
 åùø ïåì áéäééúàå ïéîò øàù ïéèìù ïéãëå àøçà

äàèìùì:  

 שולט לא ישראל ארץ על ,בא וראה
 .לבדו הוא ברוך קדושחוץ מה אחר נהוממ

 מקטרים והיו ישראל שחטאו ובשעה
 כביכול ,הארץ שבתוך אלהים אחריםל

 ומושכים ,ממקומה השכינה נדחתה
 ,השכינה לתוך זרה עבודה לקשר מקטריםו

 רתושקט משום ,השליטה להם נתנה ואז
 שאר שלטו ואז ,להתקשר קשר היא

 הדרגות אותן וכל ,נביאים ובטלו העמים
 את הסירו ולא, בארץ שלטו לא העליונות

 משכו שהם משום ,העמים שאר שליטת
 שני בבית הנה זה ועל .אליהם השכינה את
 שכן וכל ,העמים משאר השליטה סרה לא

 המקום ,העמים בשאר ששכינה ,בגלות
לכן כולם ו . הממוניםשאר שולטים ששם

  ועל. אליהם שנקרבת השכינה מן יונקים

 àðîî äìò èéìù àì ìàøùéã àòøà éæç àú
á÷ øá àøçà" åáàçã àúòùáå éåãåçìá ä

 àòøà åâá ïéðøçà ïååòèì ïéøè÷î ååäå ìàøùé
îå äøúàî àúðéëù àééçãà ìåëéáë éëù

 àúðéëù åâ ïøçà ïååòè àøù÷úàì éøè÷îå
 úøè÷ã ïéâá àúåðèìù ïåì áéäééúà ïéãëå

àøè÷à ïéîò øàù åèìù ïéãëå àøè÷úàì àåä 
 åèìù àì ïéàìò ïéâøã ïåðéà ìëå íéàéáð åìèáå
 ïéâá ïéîò øàùã àúåðèìåù åéãòà àìå àòøàá
 úéáá àã ìòå åäééáâì àúðéëùì åëùî ïåðéàã

ùî àúåðèìåù àä éðù ìëå åéãòà àì ïéîò øà
ïéîò øàùá àúðéëùã àúåìâá ïëùá øúà 

 ïî ïé÷ðé åäìë êë ïéâáå ïéèìù ïðîî øàùã
ìòå åäééáâ úáéø÷úàã àúðéëù  

  äô/à  
 הארץ על שרויים היו שישראל בזמן ,זה

 ,הוא ברוך הקדוש עבודת את ועובדים
 יצאה ולא ,ביניהם צנועה היתה השכינה

 אותם כללכן ו .בגלוי החוצה ביתה מתוך
 נטלו לא ,הזמן באותו שהיו הנביאים

לכן ו ,שאמרנו כפי ,במקומה אלא נבואה
 כדי ,השוהקד לארץ מחוץ בורח היה יונה
 ילך ולא ,הנבואה עליו תתגלה שלא

  . הוא ברוך הקדוש של בשליחות

 àòøà ìò ïàøù ååä ìàøùéã àðîæá àã
á÷ã àðçìåô éçìôå" äòåðö úåä àúðéëù ä

 àìå åäééðéá àééìâúàá øáì àúéá åâî ú÷ôð
 àì àðîæ àåääá ååäã íéàéáð ïåðéà ìë êë ïéâáå
 êë ïéâáå ïøîà÷ãë äøúàá àìà äàåáð åìèð
 éìâúé àìã àùéã÷ àòøàî øáì ÷øò äåä äðåé

á÷ã àúåçéìùá êäé àìå äàåáð äéìò"ä:  

 שהתגלתה ראינו הרי ,תאמר ואם
 פרשנו הנה ,בחוץ שהיא בבבל השכינה
 היה שלא מה שהיה ,"היה היה" שכתוב
 ,המקדש בית שנבנה מיום כן מלפני

 àúðéëù àééìâúàã ïðéîç àä àîéú éàå
ä øáì åäéàã ìááá áéúëã àðîé÷åà à) ìà÷æçé

â à ( àðã úîã÷ ïî äåä àìã äî äåäã äéä äéä
 äàåáð àéääå àùã÷î éá éðáúàã àîåéî

                                                           

). א"ד(קשור בלשון תרגום ' לכן נקרא בשם קטרת שהוא ללפי שהקטרת הוא מקשר המדרגות יחד ו א
  ).א"נ(ב "הרש. ומקשרים טעוון אחרנין בהקטרת זרות תוך השכינה

ל כי נתפזרו ישראל בגלות לכל האומות ולא תחת יד שר אחד כדי שלא תהיה השפעת הקדושה "נ ב
ירדו ישראל שמתחילה כ כשהיה השפעה לישראל היה כולה להם ומדריגה רבה "כולה לאומה אחת משא

כ עתה נוטלים ישראל מתמצית האומות ולא מתמצית "נטלו השרים של אומות מתמצית ישראל משא
ס "ואפשר שנתפזרו לברר ע. ם"א. פ"ש ואתה תרד מטה מטה ב"מדרגות וז' השרים וירדו ישראל ב

 ).א"נ) (ן"מאי(העקביים והרגלים ואז תבא הגאולה 
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 על" וכתוב .לשעתה היתה ההיא והנבואה
 היום מן היה שכבר הנהר ,"כבר נהר

 התגלתה תמיד והשכינה ,העולם שנברא
 להשקות מעדן צאוי ונהר" שכתוב ,עליו
 האחד שם(" ,"' וגויפרד ומשם הגן את
 כינההש נגלתה ושם. מהם אחד ווזה ,)"'וגו
 לפי אותה הצטרכוישראל ש שעה לפי

 ,לכןו .התגלתה לא אחר בזמן אבל .צערם
 תתגלה ולא השכינה עליו תשרה שלא כדי

 זהו ,וברח השוהקד מארץ יונה הלך ,עליו
 ידעו כי" וכתוב ,"'ה מלפני" שכתוב

  ".ברח הוא 'ה מלפני כי האנשים

 áéúëå úåä àúòùì)à íù (øäð øáë øäð ìòà 
 àúðéëùå àîìò éøáúàã àîåéî äåä øáëã

 áéúëã äéìò øéãú àééìâúà)é á úéùàøá ( øäðå
åâå ãøôé íùîå ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé '

)]ð"à [åâå ãçàä íù' ( ïîúå åäééðéî ãç åäéà àãå
 äì åëéøèöàã àúòù íåôì àúðéëù àééìâúà
 àì àøçà àðîæá ìáà åäééøòö íåôì ìàøùé
 éåìò éøùú àìã ïéâá äðåé êë ïéâáå àééìâúà
 àùéã÷ àòøàî ìæà äéìò éìâúú àìå àúðéëù

ää ÷øòå" ã)â à äðåé (åäé éðôìî" áéúëå ä)é íù (
éùðàä åòãé éëåäé éðôìî éë í"çøåá àåä ä:  

 מתגלה לא שהשכינה כמו ,בא וראה
 יתראנ כמו כן אינה, לה הראוי במקום אלא
 שהרי .לה שראוי באדם אלא מתגלה ולא

 להתהפך לוט של רצונו על שעלה מיום
 רוח הקודש הסתלקה ,הרע לסורו

 מיד ,ממנו הסתלקר לוט שאוכ .מאברהם
 בשכתו זהו .במקומה רוח הקודש שרתה

 מעמו לוט הפרד אחרי אברם אל אמר 'וה"
 שלוט אברהם שראה כיון ,בא וראה. "'וגו

 ,חדופ היהאברהם  ,הרע לסורו שב היה
 עם החברות משום ושלום חס אולי ,אמרו

 שעטר הקדוש החלק את בגללו אבדתי זה
 ,ממנו שנפרד כיון .הוא ברוך הקדוש אותי
 המקום מן וראה עיניך נא שא" ,לו אמר
 אשר המקום מן" זה מה". שם תהא אשר
 והתעטרת בתחלה בו שנדבקת ,"שם אתה

 וקדמה ונגבה נהוצפ" .השלמה באמונה
 ,בתחלה שהיו מסעיו הם אלו ,"וימה

 ונסוע הלוך" וכתוב ,"למסעיו וילך" שכתוב
 שהתעטר העליונות הדרגות אלו ".הנגבה

 שלא התבשר ואז. בתחלה השלמה באמונה
 את כי" שכתוב ,יםלעולמ ומבניו ממנו תזוז

 אשר" זה מה ".אהור אתה אשר הארץ כל
 הראשונה הדרגה זו ,"אהור אתה

 הנראה 'לה" שנאמר כמו ,לו שהתגלתה
 משום ,ראה אתה אשרלכן ו ".אליו

 מכל נכללת הזו הראשונה שהדרגה

à àì àúðéëùã äîë éæç àú àìà àéìâú
 àìå éæçúà àì éëä óåà äì éæçúàã àøúàá
 àîåé ïî àäã äì éæçúàã ùð øáá àìà àéìâúà
 äéðçøñá àëôäúàì èåìã äéúåòø ìò ÷éìñã
 ÷ìúñà ãëå íäøáàî àùéã÷ àçåø ú÷ìúñà

ää äéúëåãá àùãå÷ çåø àøù ãéî äéðî èåì" ã
)ãé âé úéùàøá (åäéå" éøçà íøáà ìà øîà ä

åâå åîòî èåì ãøôä' íäøáà àîçã ïåéë éæç àú 
 øîà íäøáà ìéçã äåä äéðçøñì áú äåä èåìã

ç àîìéã" äéðéâá àðãéáà àãã àúåøáç ïéâá å
á÷ éì øèòàã àùéã÷ à÷ìåç" ùøôúàã ïåéë ä

à äéðî" øùà íå÷îä ïî äàøå êéðéò àð àù ì
 íù äúà øùà íå÷îä ïî éàî íù äúà
 úøèòúàå àúéîã÷á äéá ú÷áãúàã

áî àúîéìù àúåðîéääðåôöáäáâðå âäîã÷å ã 
äîéåä áéúëã àúéîã÷á ååäã åéòñî ïåðéà ïéìà 

)â íù ( áéúëå åéòñîì êìéå)è áé íù ( êåìä
 øèòúàã ïéàìò ïéâøã ïéìà äáâðä òåñðå
 øùáúà ïéãëå àúéîã÷á àúîéìù àúåðîéäîá

 áéúëã ïéîìòì éåðá ïîå äéðî éãòé àìã) âé íù
åè (ùà éàî äàåø äúà øùà õøàä ìë úà éë ø

 äéì àéìâúàã äàîã÷ àâøã àã äàåø äúà
åäéì øîà úàã äîë" êë ïéâáå åéìà äàøðä ä

                                                                                                                                                                                     

דימינא נקרא נהר פלגיו ' מסט, ל כל החיותלט כו"נהר הוא מט, ל"ד וז"ז ע" כח"א על תז"בבהגר' יע א
 .ל"עכ, א נהר כבר"דעד' דשמאלא נהר דינור ומסט' ומסט

 ).א"נ(קו שמאל גבורה  ב
  ).א"נ(קו ימין חסד  ג
  ).א"נ(ת "מזרח קו אמצעי ת ד
  ).א"נ(מערב המסע האחרון מלכות  ה
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 כל את כי"לכן ו .בה נראות וכלן ,הדרגות
  ."' וגוראה אתה אשר הארץ

äàåø äúà øùà êë ïéâáå åéìàà àã àâøãã ïéâá 
 ïåæçúà åäìëå ïéâøã åäìëî ìéìëúà äàîã÷
 äàåø äúà øùà õøàä ìë úà éë êë ïéâáå äéá

åâå':  
 ,בלוד אכסניה לבית נקלע אלעזר רבי

 בלילה] א"ר[ קם .חזקיה רבי עמו והיה
 אמר .אליו חזקיה רבי קם .בתורה קולעס

בכפר  נמצאים החברים ,אלעזר רבי לו
 כתפוח" ,ואמר אלעזר רבי פתח. רחוק
 ברוך הקדוש זה ,"כתפוח" ."' וגוהיער בעצי
 מכל יוצבעב ומתעטר נחמד שהוא ,הוא
 רשום .לו שדומה מי שאין האילנות שאר
 ,כמותו אחר שאין הוא רשום ,הכל מן הוא

 של בצל ולא בצלו ,"חמדתי לויבצ"לכן 
 . הממוניםשאר של בצל ולא בצלו ,אחר

 אברהם שהיה היום מן ,מתי ,"חמדתי"
 ברוך הקדוש את ואהב נחמד שהוא ,בעולם

 ".הביוא אברהם" שנאמר כמו ,באהבה הוא
 שהוא ,יצחק הוא זה ,"לחכי מתוק ופריו"

 חמדתי לויבצ" ,אחר דבר. קדוש פרי
 זה ,"לחכי מתוק ריוופ" ,יעקב זה ,"וישבתי

 .בעולם קדושים פירות שעשה ,הצדיק יוסף
 ,"יוסף יעקב לדותות אלה" כתוב זה ועל
 שהוא יוסף( יעקב של התולדות אותם שכל

 הם הצדיק ביוסף א"נ ,תולדות שעושה
 א"ד לםוכ כעין תולדות שעושה ,עומדים
 שם על ישראל נקראולכן ו ,)שבטים
  ."' וגויםאפר לי יקיר הבן" שכתוב ,אפרים

 äåäå ãåìá àæéôùåà éáá òøòà øæòìà éáø
 àúééøåàá éòìîì àéìéìá í÷ äé÷æç éáø äéîò

à äéáâ äé÷æç éáø í÷" àøèñé÷á øæòìà éáø ì
àèñå÷ãá øîàå øæòìà éáø çúô éçéëù àééøáç 

)â á øéù (åâå øòéä éöòá çåôúë ' àã çåôúë
á÷"øèòúîå ãéîç åäéàã äâ øàù ìëî éåðååâá 

ìã ïéðìéà àìëî åäéà íéùø äéì éîãã úéà à
 åìöá êë éðéâá äéúååë àøçà úéìã àåä íéùø
 àìöá àìå åìöá àøçà àìöá àìå åìöá éúãîç
 äåäã àîåé ïî éúîéà éúãîç ïðîî øàùã

á÷ì äéì íéçøå ãéîç åäéàã àîìòá íäøáà" ä
 øîà úàã äîë äáäàá)ç àî äéòùé ( íäøáà

àã ÷çöé àåä àã éëçì ÷åúî åéøôå éáäåà åäé
 éúáùéå éúãîç åìöá øçà øáã àùéã÷ àáéà
 ÷éãöä óñåé àã éëçì ÷åúî åéøôå á÷òé àã

 àîìòá ïéùéã÷ ïéøéô ãáòã>àã ìòå< )å( áéúë
)á æì úéùàøá (òé úåãìåú äìà ìëã óñåé á÷

 á÷òéã úåãìåú ïåðéà úåãìåú ãéáòã åäéà óñåé
]ð"úåãìåú ãéáòã éîéé÷ ÷éãöä óñåéá à  ïéòë

åäìë íéèáù[ )ëåäìë ïéò íéèáù( êë ïéâáå 
 áéúëã íéøôàã àîù ìò ìàøùé ïåø÷à) äéîøé

ë àì (åâå íéøôà éì øé÷é ïáä':  
 זה ,"היער בעצי כתפוח" ,אחר דבר
  ,ריחות שמעלה לתפוח שדומה אברהם

 íäøáà àã øòéä éöòá çåôúë øçà øáã
ïéçéø ÷éìñã çåôúì äéì éîãã  

  äô/á  
 ,ודור בני כל על שלמה באמונה נרשםו

 ,למטה אחד ונרשם למעלה אחד ונרשם
 ,אחד היה מהל ".אברהם היה אחד" שכתוב

 לאמונת שעלה בעולם אחר היה שלא

 éðá ìë ìò àúîéìù àúåðîéäîá íéùøúàå
 íéùøúàå äéøã]ãç[ ãç íéùøúàå àìéòì 

ì áéúëã àúú)ãë âì ìà÷æçé ( íäøáà äéä ãçà
 éã àîìòá àøçà äåä àìã ãçà äåä àîòè éàî

                                                                                                                                                                                     

כלומר בזה נתן את ' א בגין וכו" נתן לו אלא זאת לזכ מה הועיל במסעיו מאחר שלא"הוקשה לו א א
 ).א"נ(ח "ז. כולם כי המדה הזאת כלם נכללים בה

 באהל שלנים בו האורחים ונמכר להם הכל במדה שם מצוים תמיד חברים אשר הם עוברים ושבים ב
 מלשון ג ופירש בקשר האשכול קיסטרא הוא"דקיטפא ה ).א"ד(בלוד כמבואר ' שכן הם באו לאושפיזא א

' ש שהיו מתקשרים יחד במ"קשר כמו קסטר חד חויא ברגלוי פרשה שמיני קיטפא אשכול בערבי והכונה ע
ה בקוסטא "א ד"י תענית כד ע"רש' אמנם עי). א"נ(י עסקם בתורה וזהו חברייא שכיחי "אשכול ע' הנק

לכן , ויש בו סכנת דרכים, הוא מקום רחוק" קיסטרא"ש, ה היה לו"א ד"ק צח ע"י ב"רש' ועי, שפירושו כפר
  .ע"וצ, נראה שהוא לשון של גלות

' היינו סוד תרין עטרין מתרין גוונין חיור וסומק חד עטרא מצד אבא הנקרא חסד וחד עטרא מצד אי ג
 ).א"נ) (ח"ז(א "הנקרא גבורה כנזכר בהאזינו דף רצ
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 רבי לו אמר .חוץ ממנו הוא ברוך הקדוש
 עשו אשר הנפש ואת" כתוב והרי ,חזקיה
 היו לא הם כעת עד ,לו אמר ".בחרן

. אברהם בהם שהתעטר עליונות בדרגות
 נקרא שלא ,שמעתי עוד ,לו אמר כך אחר

 .ויעקב ביצחק שהתעלה עד אחד אברהם
 והיו) והרי( ויעקב ביצחק שהתעלה כיון

 נקרא אז ,העולם אבות שלשתםכולם 
 יןומצ בעולם תפוח הוא ואז ,אחד אברהם

  .אמרת יפה ,לו אמר .העולם בני מכל

á÷ã àúåðîéäîì ÷éìñ"à åäéà øá ä" éáø ì
 áéúë àäå äé÷æç)å áé úéùàøá ( ùôðä úàå

à ïøçá åùò øùà" ïéâøãá ååä àì ïåðéà ïòë ãò ì
ïéàìòàà øúáì íäøáà åäá øèòúàã " åú ì

çà íäøáà éø÷à àìã àðòîù ÷ìúñàã ãò ã
òéå ÷çöéáá÷òéå ÷çöéá ÷ìúñàã ïåéë á÷á ååäå 

 íäøáà éø÷à ïéãë àîìòã ïäáà ïåäúìú åäìë
åä ïéãëå ãçàà éðá ìëî íéùø àîìòá çåôú 

à àîìò"úøîà à÷ øéôù ìâ:  
 זה "היער בעצי כתפוח" ,אחר דבר
 הקדוש זה "דודי כן" ,הוא ברוך הקדוש

 .הוא ברוך הקדוש זה "בצלו" ,הוא ברוך
 הקדוש שנגלה ביום ,"וישבתי חמדתי"

 תורה ישראל וקבלו סיני הר על הוא ברוך
 ,"לחכי מתוק ופריו". "ונשמע נעשה" ואמרו

 ומתוקים" בהם שכתוב התורה דברי אלו
 ופריו" ,אחר דבר ".צופים פתוונ מדבש
 לןושכ הצדיקים נשמות אלו ,"לחכי מתוק

 ועומדות ,הוא ברוך הקדוש של מעשיו פרי
 העולם נשמות כל ,בא וראה. למעלה עמו
 כולן ,הוא ברוך הקדוש של מעשיו פרי שהן
 כולן ,לעולם וכשיורדות .אחד בסוד אחד

 ונקבה זכר והן ,ונקבה זכרצבעים כ נפרדות
  .יחד מחוברין

á÷ àã øòéä éöòá çåôúë øçà øáã" ïë ä
éãåããá÷ àã "á÷ àã åìöá ä" éúáùéå éúãîç ä

á÷ éìâúàã àîåéá"øåè ìò ä åìéá÷å éðéñã à
 åøîàå àúééøåà ìàøùé)æ ãë úåîù ( äùòð

òîùðåä àúééøåàã ïéìî ïéìà éëçì ÷åúî åéøôå 
 åäá áéúëã)àé èé íéìäú ( ùáãî íé÷åúîå

 ïéìà éëçì ÷åúî åéøôå øçà øáã íéôåö úôåðå
 àáéà åäìëã àé÷éãöã ïåäúîùð]éåãáåòã[ 

á÷ã" ïéúîùð ìë éæç àú àìéòì äéîò éîéé÷å ä
 àîìòãàáéà ïåðéàãåá÷ã éåãáåòã " ãç åäìë ä

ãç àæøáæ ïéùøôúî åäìë àîìòì éúçð ãëå 
ë ïéðååâ)ã( àá÷åðå øëã ïåðéàå àá÷åðå øëã

àãçë ïéøáåçî:  
 עושה לזכר הנקבה תשוקת ,וראה ובא

 .נפש עושה לנקבה הזכר ותשוקת ,נפש
 לנקבה הזכר תשוקת של והרצון

 וכולל ,נפש מוציאה בה והתדבקותו
 ,אותה ונוטל הנקבה )תשוקתו( תשוקת
 בתשוקה התחתונה התשוקה ונכללת

. רודיפ בלי אחד רצון ונעשית ,שלמעלה
 מן ומתעברת הכל כולל )נוטל(הנקבה  ואז

 ,יחד נדבקות שניהם של והתשוקות ,הזכר
 וכשהנשמות .זה עם זה כלול הכל כן ועל

 ãéáò àøåëã éáâì àá÷åðã àúáåàéú éæç àúå
 ùôð]àúáåàéúå) [àúáåàéúã úåòøå( àøåëãã 

 àá÷åð éáâì] àúáåàéúã àúåòøå ùôð ãéáò
àá÷åð éáâì àøåëãã[ äéìéã àúå÷áãúàå äá 

 àúáåàéú ìéìëå ùôð ÷éôà]ð" àäéúáåàéú[ 
 äàúú àúáåàéú ìéìëúàå äì ìéèðå àá÷åðã
 àãç àúåòø åãéáòúàå àìéòìã àúáåàéúá

 ïéãëå àãåøô àìá)ìéèð (]ìéìë[ àá÷åð àìë 

                                                                                                                                                                                     

א זכה בהם עדיין איך ל ואם אברהם ל"כלומר לא נתקשרו במדות כאברהם דכתיב וילך למסעיו כנז א
  ).א"נ(יזכו הם 

 .ו" דפ– )והא (ב
חולק על חבירו הכל ' פ שא"י בשיר השירים שכל פשטי ורזי התורה קישוטין לשכינה ואע"לימדנו רשב ג

כי אלו ואלו דברי אלקים חיים כפשטו שהם אמת (ח "ז. 'ח כו"עושים קשוט וזהו אמרם שפיר קאמר אבל ת
  ).א"נ) (ן"מאי. ן ולכן הכל קישוט לשכינהק דעירובי"א פ"ש רבני צרפת הביאם הריטב"כמ

ת בהיותו בעלמא "ש כתפוח בעצי היער פירוש כמו שהת"לא סלקא בשמא וז' היכא דדכורא שריא נוק ד
ת רשום "כן דודי ת' לא סלקא בשמא כנז' דנוקבא עולה סנדלפון שהוא בגימטריא יער כי שם לפניו נוק

מיצל באופן שהוא היער היה אבל לשעבר הייתי יושב '  והמ'ק ואני בצל צלו שהוא מיצל במ"מכל הבנים ו
 ). א"נ(ח "ז. בצלו ממש

  ).א"ד(ב ”לעיל פב ע ה
  ).א"ד(א ”ק שער ח פרק כב ופקודי רמו ע"עיין בפרדס רמונים מהרמ ו
 .זוהר הרקיע' עי ז
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 אחר .ונקבה זכר יחד יוצאות הן ,יוצאות
 וזו זה לצד זו פרדותנ ,שיורדות כיון ,כך

 אותן גומזו הוא ברוך והקדוש ,זה לצד
 אלא ,לאחר תןינ לא והזווג .כך אחר

 את יודע שהוא ,לבדו הוא ברוך לקדוש
 האיש אשרי. כראוי אותם לחבר זווגם

 כדי האמת בדרך והולך במעשיו שזוכה
 .להיבתח שהיה כמו בנפש נפש שתתחבר

 אדם זהו ,במעשיו זוכה הוא אם שהרי
 מתוק ופריו" כתובלכן ו .כראוי םשל

 ממנו שיתברך רךוקון מביבת שהוא ,"לחכי
 האדם במעשי תלוי שהכל משום ,העולם

  .זוכה לא ואם זוכה אם

 ïéúáåàéúå àøåëã ïî úøáòúàå>ã< åäéååøú
 ãëå àãá àã ìéìë àìë àã ìòå àãçë ï÷áãúî

÷ôð ïéúîùð øúáì ïé÷ôð àãçë àá÷åðå øëã ïé
 àãå àã àøèñì àã ïùøôúî éúçðã ïåéë

á÷å àã àøèñì" áéäééúà àìå øúáì ïåì âååæî ä
á÷ì àìà àøçàì àâååæ" òãé åäéàã éåãåçìá ä

 àåä äàëæ úåàé à÷ãë ïåì àøáçì ïåäìã àâååæ
 ïéâá èåù÷ çøåàá ìéæàå éåãáåòá éëæã ùð øá

÷òî ååäã äîë ùôðá ùôð øáçúàã éà àäã àø
 úåàé à÷ãë íéìù ùð øá àåä àã éåãáåòá éëæ

 áéúë êë ïéâáå)äéù"â á ù ( éëçì ÷åúî åéøôå
àðå÷úá àåäãà ê Çø Çá Àî àîìò äéðî àëøáúàì 

 àì éà éëæ éà àéìú ùð øáã ïéãáåòá àìëã ïéâá
éëæ:  

 שכתוב ,שמעתי כך ,חזקיה רבי אמר
 אמר הוא ברוך הקדוש ".נמצא פריך ממני"

 לא .נמצא פריך ממני ודאי ,ראליש לכנסת
 תשוקת אותה ,פריך אלא נמצא פריי כתוב

 ,הזכר בכח ונכללת נפש שעושה הנקבה
 זו כוללת אחת תיונעש ,בנפש נפש ונכללת

 נמצאים מכן לאחר .שאמרנו כפי ,בזה
 פרי נמצא הזכר בכח זהו ,בעולם שניהם
 נמצא הנקבה בתשוקת ,אחר דבר. הנקבה

 ,לזכר הנקבה וקתתש לא שאם ,הזכר פרי
 שכתוב זהו .לעולמים פירות נעשו לא

  ".נמצא פריך ממני"

à" áéúëã àðòîù éëä äé÷æç ø)è ãé òùåä (
á÷ àöîð êéøô éðîî" ìàøùé úñðëì äì øîà ä

 áéúë àì àöîð ééøô àöîð êéøô éàãå éðîî
 ùôð ãéáòã àá÷åðã àúáåàéú àåää êéøô àìà

á ùôð ìéìëúàå àøåëãã àô÷åúá ìéìëúàå ùôð
 øúáì ïøîàãë àãá àã ìéìë ãç åãéáòúàå
 àøåëãã àìéçá àãå àîìòá åäééååøú åçëúùà
 àúáåàéúá øçà øáã àá÷åðã àáéà çëúùà
 åàì éàã àøåëãã àáéà çëúùà àá÷åðã
 åãéáòúà àì àøåëã éáâì àá÷åðã àúáåàéú

ää ïéîìòì ïéøéô"àöîð êéøô éðîî ã:  
 רבי ."' וגושנער מלך אמרפל בימי ויהי"
 יקראהו צדק ממזרח העיר מי" ,פתח יוסי

 ,החברים בארו הזה הפסוק את ,"' וגולרגלו
 ,החכמה של בסוד הוא הזה הפסוק אבל

 הקדוש עשה רקיעים שבעה ,שנינו שהרי
 כבוד את להודיע וכולם ,למעלה הוא ברוך

 להודיע עומדים וכולם ,הוא ברוך הקדוש
 יש ,בא וראה. העליונה האמונה סוד את

 ,השבעה מאותם למעלה וםסת ליוןע רקיע
 וזה ,לםולכ ומאיר שמנהיגם הרקיע ווזה

 ,ידועה שלא בשאלה ועומד ,נודע אינו
 תמהים וכולם ,עומקו וםסת שהוא משום

 שכתוב שפרשוה כמו .י"מ נקראלכן ו .עליו
 הוא זה ,ונאמר ,"הקרח יצא מי מבטן"

åâå øòðù êìî ìôøîà éîéá éäéå ') úéùàøá
à ãé ( çúô éñåé éáø)á àî äéòùé ( øéòä éî

åâå åìâøì åäàø÷é ÷ãö çøæîî ' äåî÷åà àø÷ éàä
 åäéà àúîëçã àæøá àø÷ éàä ìáà àééøáç

á÷ ãáò ïéòé÷ø äòáù ïðéðú àäã" àìéòì ä
á÷ã àø÷é òãåîúùàì åäìëå" ïéîéé÷ åäìëå ä

 úéà éæç àú äàìò àúåðîéäîã àæø àòãåàì
ðî àìéòì íéúñ äàìò àòé÷ø äòáù ïåðéàã åäéé

àòé÷ø àåä àãåá àãå åäìëì ïåì øéäðå ïåì øáãã 
 ïéâá àòéãé àìã àúìàùá àîéé÷å òãééúà àì

ïéäååú àìëå ÷éîòå íéúñ åäéàãâ  êë ïéâáå äéìò
î éø÷à" áéúëã äåî÷åàã äîë é)èë çì áåéà (

                                                                                                                                                                                     

ולים יפה וזווגין שאינם ע. י"פירוש מתוק שהוא מתוקן כמה גדול תיקון הנפש שמתברכות העולמות ע א
 ).א"נ(ח "ז. אינהו דאפסידו אנפשייהו

 ).א"נ(ב "הרש. י"מ' רקיעים ובינה נק' ם שהם ז"ת נהי"בינה המנהגת לחג' פי ב
  ).א"ד(כלם מתמיהים  ג
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 èë çì (øîúàå çø÷ä àöé éî ïèáîà àåä éàäå  העליון הרקיע
äàìò àòé÷ø  

  åô/à  
 ויש. עההשב אותם כל על שעומד

 ולא מכולם תחתון שהוא רקיע למטה
 ,מאיר שלא תחתון שהוא ומשום ,מאיר
 ושתי ,עמו מתחבר שעליהם הרקיע אותו

 ונקרא ,בתוכו כוללם הוא הללו האותיות
. י"מ שנקרא העליון הרקיע שאותו ,ים

 האחרים הרקיעים אותם שכל משום
 הים הוא ואז ,אליו ונכנסים נחלים נעשים
 ועל .למיניהם ודגים פירות ועושה ,העליון

 שם ידים ורחב גדול הים זה" דוד אמר זה
, "לותוגד עם קטנות חיות מספר ואין רמש
 צדק ממזרח העיר מי" כתוב זה ועל

 זה ,"ממזרח העיר מי" ".לרגלו יקראהו
 .שרה זו( ,"לרגלו יקראהו צדק" ,אברהם

 הוא זה )"' וגולרגלו יקראהו צדק" א"ד
 שנעשה הרקיעים כל של התחתון הרקיע

 הרקיע הוא .זה מי ,"גוים לפניו יתן. "ים
 ומפיל נקמות שעושה ,שאמרנו התחתון
 יביווא" ואמר דוד השתבח ובזה .שונאים

 יתן" ".אצמיתם ומשנאי עורף לי נתתה
 אברהם שהיה העמים הם אלו ,"גוים לפניו
 הורג היה הוא ברוך והקדוש ,אחריהם רודף

 )אלא ,"ירד" זה מה( ,"ירד ומלכים(" .אותם
 .עליהם למעלה ניםושממ המלכים אלו

 ).שלמטה העמים אלו ,"גוים לפניו יתן"
 הגדולים הממונים אלו ,"ירד ומלכים"

 עושה הוא ברוך הקדוש שכאשר ,שלמעלה
 ,בכל דין עושה הוא ,)בעם( בעולם דין

 רחוא שלום יעבור ירדפם. "ובמטה במעלה
 ,םאברה זה ,"ירדפם" ".יבוא לא ברגליו

 ברוך והקדוש ,אותם רודף היה שאברהם
 שכתוב ,אותם והורג לפניו עובר היה הוא

 הוא ברוך הקדוש זה ,"שלום" ".יעבור"
 וכי ,"יבוא לא ברגליו רחוא. "שלום שנקרא

 בתוך הולך היה שאברהם דעתך על עולה
 אלא ,ומרכבות סוסים בתוך או העננים

 הולך היה שלא ,"יבוא לא ברגליו רחוא"

 àúúì úéàå äòáù ïåðéà ìë ìò àîéé÷ã
 ïéâáå øéäð àìå åäìëî äàúú åäéàã àòé÷ø

 øéäð àìã äàúú åäéàã åäééìòã àòé÷ø àåää
 äéåâá ïåì ìéìë ïååúà ïéøú ïéìàå äéá øáçúà

î éø÷àã äàìò àòé÷ø àåääã íé éø÷àå" ïéâá é
 ïéìàòå ïéìçð åãéáòúà ïéðøçà ïéòé÷ø ïåðéà ìëã

ïéáéà ãáòå äàìò íé åäéà ïéãëå äéáâìá ïéðåðå 
 ãåã øîà àã ìòå åäééðæì)äë ã÷ íéìäú ( íéä äæ

ùîø íù íéãé áçøå ìåãâ úåéç øôñî ïéàå 
 áéúë àã ìòå úåìåãâ íò úåðè÷)á àî äéòùé (

 øéòä éî åìâøì åäàø÷é ÷ãö çøæîî øéòä éî
çøæîî åìâøì åäàø÷é ÷ãö íäøáà àã ]ð" à àã

ã äøù"åâå åìâøì åäàø÷é ÷ãö à'[ àåä àã 
 ïúé íé ãéáòúàã ïéòé÷ø åäìëã äàúú àòé÷ø

 íéåâ åéðôì)á àî äéòùé ( àòé÷ø àåä éàä ïàî
ú ïéàðù ìéôàå ïéî÷åð ãéáòã ïøîàã äàú

 øîàå ãåã çáúùà éàäáå)àî çé íéìäú (
 ïúé íúéîöà éàðùîå óøåò éì äúúð éáéåàå
 ïåäéìò óéãø äåäã ïéîò ïåðéà ïéìà íéåâ åéðôì

á÷å íäøáà" ïåì ìéè÷ äåä ä)]ð"à [å ãøé íéëìî
)>ð" ààìà ãøé éàî( àìéòì ïðîîã ïéëìî ïéìà 

åâ åéðôì ïúé åäééìòàúúìã ïéîò ïéìà íé (
àìéòìã ïáøáø ïðîî ïéìà ãøé íéëìîåâ ãëã 

á÷ ãéáò" àðéã ä)àîìòá( ]àîòá[ ãéáò àìëá 
 çøåà íåìù øåáòé íôãøé àúúå àìéòá àðéã

 àáé àì åéìâøá)â íù ( íäøáà àã íôãøé
á÷å ïåì óéãø äåä íäøáàã" äéî÷ øáò äåä ä

 áéúëã ïåì ìéè÷å)íù (á÷ àã íåìù øåáòé" ä
ø÷àã à÷ìñ éëå àáé àì åéìâøá çøåà íåìù é

 ïååñåñ åâá åà éððò åâá ìéæà íäøáà äåäã êúòã
 äåä àìã àáé àì åéìâøá çøåà àìà ïéëéúøå

]ìéæà[ àì íäøáàã äéî÷ ]àëàìî) [àëìî( àìå 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ב ”ויחי רלז ע' ב ופ”א ע”בהקדמה ע א
' שליחן בעלמין וכול אינון נונין אינון "וארא ר' פ' כדפי). א"נ(שמשפעת לעולם ' היינו נשמות הצדיקי ב

  ).א"נ(כדגים רצים ושבים לעשות רצון קונם 
 ).א"ד(אלו שרי מעלה משבעים אומות שבעולם  ג
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 אלא ,שליח ולא מלאך לא אברהם לפני
 רחוא" שכתוב ,לבדו הוא ברוך הקדוש
 המלאכים אלו ,"רגליו" זה מי ".ברגליו

 כמו ,הוא ברוך הקדוש של שתחתיו
  ."' וגוההוא ביום רגליו ועמדו" שנאמר

àçéìùàá÷ àìà "éåãåçìá äá áéúëã )íù (
 ïåðéàã ïéëàìî ïéìà åéìâø ïàî åéìâøá çøåà

á÷ã éåúåçú"úàã äîë ä øîà )ã ãé äéøëæ (
åâå àåää íåéá åéìâø åãîòå':  

 , בא וראה,"ממזרח העיר מי" ,אחר דבר
 העולם את העיר הוא ברוך שהקדוש בשעה
 ,אליו אותו ולקרב אברהם את להביא

 היה שעתיד משום] היתה[ הזו ההתעוררות
 עשר שנים ולהעמיד יעקב ממנו לצאת

 ברוך הקדוש לפני צדיקים כולם שבטים
 ברוך שהקדוש ,"לרגלו יקראהו צדק" .הוא
 שנברא מיום לו קורא תמיד היה הוא

 רותוהד ראוק" שנאמר כמו ,העולם
 ,לרגלו ודאי יקראהו צדקלכן ו ,"מראש

 ,אליו אותו ולקרב ,בעבודתו בו להתחבר
  ".ברגליך אשר העם" שנאמר כמו

 øçà øáã)á àî äéòùé ( àú çøæîî øéòä éî
á÷ã àúòùá éæç"àîìò øòúà ä äàúééàì 

 àúåøòúà éàä äéáâì äéì àáø÷ìå íäøáàì
 øñéøú àîéé÷ìå äéðî ÷ôéîì á÷òé ïéîæã ïéâá

á÷ã äéî÷ ïéàëæ åäìë ïéèáù" åäàø÷é ÷ãö ä
á÷ã åìâøì" àîåé ïî øéãú äéì éø÷ äåä ä

 øîà úàã äîë àîìò éøáúàã)íùã  ( àøå÷
 éàãå åäàø÷é ÷ãö êë ïéâáå ùàøî úåøåãä

åôá äéá àøáçúàì åìâøì äéì àáø÷ìå äéðçì
 øîà úàã äîë äéáâì)ç àé úåîù ( øùà íòä

êéìâøá:  
 שמשם ,"ממזרח העיר מי" ,אחר דבר
 ,שהדרום משום ,להאיר האור ראשית

 ,המזרח מן הוא שלו האור של חכה אותו
 ,הדרום של האור אותו "העיר מי" ,כן ועל

 ונזון נוסע שהוא משום "ממזרח"
 יעהרק אותו של ותשוקתו ,בראשונה

 ,"לרגלו יקראהו צדק. "למזרח לתת העליון
 ולא לו קורא תמיד שהוא ,המערב זה

 אל לך דמי אל אלהים" שנאמר כמו ,שוקט
 שהמערב משום ".ל"א טותשק ואל תחרש
 גוים לפניו יתן" .אליו מתעורר תמיד

ח כה את מקבל ממנו שהרי ,"ירד ומלכים
  .העולם של העמים אותם כל את להכניע

 øçà øáã)ùéá àî äéò ( çøæîî øéòä éî
 íåøãã ïéâá àøäðàì àøåäðã àúåøù ïîúîã
 ìòå åäéà çøæî åâî äéìéã àøåäðã àô÷åú àåää
 ïéâá çøæîî íåøãã àøåäð àåää øéòä éî àã
 àåääã àúáåàéúå àúéîã÷á ïæúàå ìéèð åäéàã

äàìò àòé÷øâçøæîì äéì áäéîì ã åäàø÷é ÷ãö 
å øéãú äéì éø÷ åäéàã áøòî àã åìâøì êéëù àì

 øîà úàã äîë)á âô íéìäú (éäìà" éîã ìà í
 áøòîã ïéâá ìà èå÷ùú ìàå ùøçú ìà êì
 ãøé íéëìîå íéåâ åéðôì ïúé äéáâì øéãú øòúà
 ïéîò ïåðéà ìë àòðëàì àô÷åú ìéá÷ äéðî àäã

àîìòã:  
 זה ,"ממזרח העיר מי" ,אמר יהודה רבי

 הקדוש אל התעוררות נטל שלא ,אברהם
 את שראה משום .זרחממ אלא הוא ברוך

 נטל ,המזרח מצד קרובב שיוצאת השמש
 .הוא ברוך הקדוש שהוא לנפשו התעוררות

 לו עבד .אותי שברא המלך הוא זה ,אמר
 שנאסף השמש ראה לערב .ההוא היום כל

 זה ,אמר .מאירה והלבנה )יוצאת והלבנה(
 העבודה אותה על ששולט ודאי הוא

 יולפנ נחשך שהנה ,הזה היום כל שעבדתי
 קרולב. ההוא הלילה כל לו עבד .מאיר ולא

ãåäé éáø øîà ä)á àî äéòùé ( øéòä éî
 íäøáà àã çøæîî]àìã) [àìå( àúåøòúà ìéèð 

á÷ éáâì" àùîù àîçã ïéâá çøæîî àìà ä
 àúåøòúà ìéèð çøæîã àøèñî àøôöá ÷éôðã

á÷ åäéàã äéùôðì" àøáã àëìî àåä àã øîà ä
 çìô éúé]äéì) [àçøéì(ää ìë  àùîøì àîåé àå

 ùéðëúàã àùîù àîç ú÷ôð àçøéå] àøäéñå
ðàøä[ àåää ìò èéìùã éàãå àåä àã øîà 

 êùçúà àäã àîåé éàä ìë úéçìôã àðçìåô

                                                                                                                                                                                     

ה ולא בא שום מלאך שהם רגליו לעבור עמו וכאלו אמר רגליו באורח "פ ירדפס יעבר שלום דא קב"וה א
  ).א"נ(ח "ז. לא יבא

  .זוהר הרקיע' עי ב
  ).א"נ(פירוש בינה  ג
 ).א"נ(מ "א. ת"פירוש ת ד
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 .המזרח צד והאיר כהיהחש שהלכה ראה
 טיושל מלך עליהם יש אלו כל ודאי ,אמר

 ברוך הקדוש שראה כיון .אותם שמנהיג
 אזי ,אליו אברהם של תשוקתו את הוא

 צדק" שכתוב ,עמו בריוד אליו התגלה
  .עליו והתגלה עמו ברישד ,"לרגלו יקראהו

 àéìéì àåää ìë äéì çìô øéäð àìå äéî÷
 àøèñ øéäðúàå àëåùç àìæàã àîç àøôöì
 åäééìò úéà àëìî ïéìà ìë éàãå øîà çøæîã

á÷ àîçã ïåéë ïåì âéäðàã èéìùå" àúáåàéú ä
 ìéìîå éåìò éìâúà ïéãë äéáâì íäøáàã äéîò

 áéúëã)íù ( äéîò ìéìîã åìâøì åäàø÷é ÷ãö
äéìò éìâúàå:  

 מגיד צדק ברוד" ,פתח יצחק רבי
  ".מישרים

 çúô ÷çöé éáø)èé äî íù ( ãéâî ÷ãö øáåã
íéøùéî  

  åô/á  
 אמת הם הוא ברוך הקדוש דברי כל

 ,מישרים עושה הוא במה .מישרים ועושה
 את הוא ברוך הקדוש ברא שכאשר משום
 לכאן מתמוטט והיה ,עומד היה לא ,העולם
 מה ,לעולם הוא ברוך הקדוש אמר .ולכאן

 של רבונו ,לו אמר .מתמוטט שאתה לך
 על יסוד בי שאין , לעמודיכול איני ,עולם

 עתיד אני הרי ,לו אמר .םישאתקי מה
 אברהם שהוא אחד צדיק בך להעמיד
 זהו .בקיומו העולם עמד מיד .אותי שיאהב
 והארץ שמיםה תולדות אלה, שכתוב

 אלא בהבראם תקרי אל ,"בהבראם
 אמר. העולם מתקיים באברהם ,באברהם

 השיב שהנה ,"מישרים מגיד" ,חייא רבי
 אברהם אותו ,הוא ברוך לקדוש העולם

 את שיחריבו בנים וממנ שיצאו הוא עתיד
 ממנו לצאת( ,התורה את וישרפו המקדש
 ,לו אמר .יצחק הנה ,לו אמר .ישמעאל

 את שיחריב הרשע עשו נוממ לצאת עתיד
 ,לו אמר ).התורה ףווישר המקדש בית

 ,יעקב שהוא ממנו לצאת אחד אדם עתיד
 כולם שבטים עשר שנים ממנו ויצאו

 זהו .בשבילו העולם התקיים מיד .צדיקים
  ".מישרים מגיד" שכתוב

á÷" íéøùéî ãéáòå àèùå÷á ïåðéà éåìî ìë ä
á÷ àøá ãëã ïéâá íéøùéî ãéáò äîá" àîìò ä

íéà÷ äåä àìàà àëäìå àëäì èèåîúî äåäå " ì
á÷"à èèåîúî úàã êì äî àîìòì ä" åðåáø ì

 ìò àãåñé éá úéìã í÷éîì àðìéëé àì íìåò ìù
à íéé÷úàã äî" ãç êá í÷éîì ïéîæ àðà àä ì

 íéà÷ ãéî éì íéçøé éã íäøáà åäéàã ÷éãö
ää äéîåé÷á àîìò" ã)ã á úéùàøá ( äìà

íàøáäá õøàäå íéîùä úåãìåúá éø÷ú ìà 
 íéé÷úî íäøáàá íäøáàá àìà íàøáäá

ãéâî àééç éáø øîà àîìòâ áéúà àäã íéøùéî 
á÷ì àîìò äéì" àåä ïéîæ íäøáà àåää ä

 åãé÷åéå àùã÷î åáéøçéã ïéðá äéðî ïå÷ôéã
 àúééøåà]]÷ôéîì [>à÷ôðì<à ìàòîùé äéðî " ì

à ÷çöé àä" ïéîæ ì]à÷ôðì [>÷ôéîì< åùò äéðî 
>àáééç< éá áøçéã àúééøåà ãé÷åéå àùã÷î[ 

 åäéàã äéðî ÷ôéîì ùð øá ãç ïéîæ äéì øîà
 ãéî ïéàëæ åäìë ïéèáù øñéøú äéðî ïå÷ôéå á÷òé

ää äéðéâá àîìò íéé÷úà"íéøùéî ãéâî ãã:  

 ,וידבר ,הערנו הרי ,אומר אלעזר רבי
 .מתפרשים לטעמם כולם ,ויאמר ,ויגד

 שאינה חיצונה דרגה ,בגלוי הוא וידבר
 ,העליונות הדרגות אותן כמו תפנימי דרגה

 ויגד הוא רמז לדרגה ".בר צדקוד" הווז

 ãâéå øáãéå àðøòúà àä øîà øæòìà éáø
 åäéà øáãéå ïùøôúî åäééîòèì åäìë øîàéå
 äàîéðô àâøã åäéà àìã øáì àâøã àéìâúàá

 åäéà àãå ïéàìò ïéâøã ïåðéàë)èé äî äéòùé (
 äàìò äàîéðô àâøãì æîø åäéà ãâéå ÷ãö øáåã

                                                           

ד זהו "ל תחלה עלה ברצונו לברוא העולם במדה"ש משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה ר"ל דז"נ א
ו "ל שיש בו רי"ב כנ"ה מדת החסד שהוא שם ע"כ בהצטרף הקב"ב ואז מוט מתמוטטה ארץ ואח"שם מ

  ).א"נ(מ "א. אותיות כמנין יראה אז שקטה
 ).א"ד(א ”ב וכה ע”לעיל ג ע ב
 ).מ"דפ(ומגיד  ג
 ).א"נ(רבים לשון  ד
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 הווז , הדיבורעל ששולטת עליונה תפנימי
 הדרגה וז ,מישרים מי ".מישרים מגיד"

 שכתוב זהו ,בה שרוי שיעקב העליונה
 ,"מגיד" כתובלכן ו ,"מישרים כוננת אתה"

 כתוב והרי ,יצחק רבי אמר. דובר כתוב ולא
 הוא כך ,לו אמר ".בריתו את לכם ויגד"

 התחתונה על ששולטת הדרגה היא ,ודאי
 לולשת( הוא )בה( והכל , דובר צדקשהיא
 , בא וראה).בא (כאן כלתסלה) יש( )הפרי
 אל ,תחתון הוא בורישהד גב על שאף

 הוא הדיבור ודאי אלא ,עליון שאינו תאמר
 וסימן ,עליונה דרגה והוא הכל מן מלא
  ".מכם הוא קיר דבר לא כי" לדבר

íéøùéî ãéâî àåä àãå øåáã ìò äàèìùãà ïàî 
 àã íéøùéî äéá àééøù á÷òéã äàìò àâøã

ää" ã)ã èö íéìäú ( ïéâáå íéøùéî úððåë äúà
ãéâî êëáà øáåã áéúë àìå áéúë " àäå ÷çöé ø

 áéúë)âé ã íéøáã (åúéøá úà íëì ãâéåâà " ì
 äàúú ìò àèìùã àâøã åäéà éàãå àåä éëä

 àìëå ÷ãö øáåã åäéàã)äá (]åäéà[ã àìëúñàì 
)àëéà (]àëä[ >ð"àéúà à<æç àú òàã é" â

 åäéà äàìò åàìã àîéú àì äàúú åäéà øåáãã
 éàãå àìà>øåáã< àâøãå àìëî åäéà àééìî 

 êéðîéñå åäéà äàìò)åî áì íù ( ÷ø øáã àì éë
íëî àåä:  

 והיו ,חמיו לבית הולך היה אלעזר רבי
 אמר .חזקיה ורבי יוסי ורבי חייא רבי עמו
 של שהתעוררות ראיתי הנה ,אלעזר רבי

 שהרי ,למטה כשמתעורר לאא אינה מעלה
 )הדבר( תלויה מעלה של ההתעוררות

 אל אלהים" ,ואמר פתח. מטה של בתשוקה
 היא זו ,"אל תשקט ואל תחרש אל לך דמי

 אמר . לשלוטכדי ,מטה של ההתעוררות
 העליון אל להעיר ,"לך דמי אל אלהים" דוד

 הנה כי, משום ,מהל .הימין אל ולהתחבר
 לב נועצו כי" )כתובו( ,"' וגויהמיון אויביך

 אל אלהים"לכן ו ".תוויכר ברית עליך וייחד
 אז שהרי ,מעלה כלפי להעיר ,"לך דמי

 וכאשר .עמה אותה וקושר הימין מתעורר
 ,השונאים נשברים אז ,בימין נקשרת
 'ה ימינך בכח נאדרי 'ה ימינך" שכתוב
 שהתחברו בשעה ,וראה ובא". אויב תרעץ

 על המלחמ לחםילה המלכים אותם כל
 וכיון ,העולם מן להעבירו עצויהתי ,אברהם
 מיד ,אברהם של אחיו בן בלוט ששלטו

 שוורכ ואת לוט את ויקחו" שכתוב ,הלכו
 שדמותו משום ,מהל ".וילכו אברם אחי בן

לכן ו ,לאברהם דומה היתה לוט של
 התהי מלחמהה האות שכל ,"וילכו"

 מוציא היה שאברהם משום ,מהל. בשבילו
 אותם ומכניס זרה מעבודה םהעול בני את

 הקדוש ,ועוד .הוא ברוך הקדוש לעבודת
 את לגדל כדי בעולם אותם העיר הוא ברוך
 אותו ולקרב בעולם אברהם של שמו

 éáø äéîò ååäå éåîç éáì ìéæà äåä øæòìà éáø
 àä øæòìà éáø øîà äé÷æç éáøå éñåé éáøå àééç
 ãë àìà åäéà åàì àìéòìã àúåøòúàã àðéîç
 àìéòìã àúåøòúà àäã àúúì øòúà

 àééìú àúúìã àúáåàéúá)àúìî ( øîàå çúô
)âô íéìäúá  (éäìà" ùøçú ìà êì éîã ìà í

 ïéâá àúúìã àúåøòúà àåä àã ìà èå÷ùú ìàå
éäìà ãåã øîà äàèìùì" êì éîã ìà í

 éàî àðéîé éáâ àøáçúàìå äàìò éáâì àøòúàì
 ïéâá àîòè)â íù (åâå ïåéîäé êéáéåà äðä éë '

)áéúëå ( åúåøëé úéøá êéìò åéãçé áì åöòåð éë
éäìà êë ïéâáå"òúàì êì éîã ìà í éáâì àø

 äì úøéè÷å àðéîé úøòúà ïéãë àäã àìéò
 ïéàðù øáúà ïéãë àðéîéá úøù÷úà ãëå äãäá

 áéúëã)å åè úåîù (åäé êðéîé" çëá éøãàð ä
åäé êðéîé" àúòùá éæç àúå áéåà õòøú ä

 äéìò àáø÷ àçâàì ïéëìî ïåðéà ìë åøáçúàã
 ïåéëå àîìò ïî äéì àøáòàì åèòééúà íäøáàã

äåçà øá èåìá åèìùã åìæà ãéî íäøáàã 
 áéúëã)áé ãé úéùàøá ( úàå èåì úà åç÷éå

 ïéâá àîòè éàî åëìéå íøáà éçà ïá åùåëø
 åëìéå êë ïéâáå íäøáàì éîã äåä èåìã äéð÷åéãã
 ïéâá àîòè éàî äåä äéðéâá àáø÷ àåää ìëã
 àðçìåôî àîìò éðá ÷éôà íäøáà äåäã

                                                                                                                                                                                     

ם "א. ת"פירוש ת). א"ד(' ו וכו"ה דרחימו דילהון לגבי וא"בזוהר שיר השירים מאן מישרים אילין י א
 ).א"נ(

 ).מ"דפ(ומגיד  ב
 ).א"נ(ם "א. פירוש יסוד ג
 .ע מקורו"ו וצ" דפ– )א לאשתלא איבא"נ (ד
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 שאברהם כיון ,הדבר וסוד .לעבודתו
 אל אלהים" אז ,אחריהם לרדוף התעורר

 .אברהםב נקשר שהכל עד ,"לך דמי
 כל נשברו אז ,לאברהם נקשר וכשהכל

 שכתוב שאמרנו כמו ,מלפניו מלכיםה
  ."' וגואויב תרעץ 'ה ימינך"

á÷ã àðçìåôá ïåì ìéòàå äàøëåð"á÷ åúå ä" ä
åì øòúà íäøáàã àîù àìãâì ïéâá àîìòá ï

 ïåéë äìîã àæøå äéðçìåôì äéì àáø÷ìå àîìòá
éäìà ïéãë åäééøúáà óãøîì øòúà íäøáàã" í

 ãëå íäøáàá àìåë øù÷úàã ãò êì éîã ìà
 åäìë åøáúà ïéãë íäøáàá àìåë øù÷úà

 áéúëã ïøîà à÷ãë äéî÷î ïéëìî)å åè úåîù (
åäé êðéîé"åâå áéåà õòøú ä'à:  

 ".ויין לחם הוציא שלם מלך צדק ומלכי"
 סוכו בשלם ויהי" ,ואמר פתח שמעון רבי
 ברוך הקדוש ברצון כשעלה , בא וראה,"'וגו

 שלהבת הוציא ,העולם את לברוא הוא
 ברוח רוח ונשף ,הקשה הנר של אחת

  מתוך והוציא ,ושורפת חשוכה

 ïééå íçì àéöåä íìù êìî ÷ãö éëìîå
)çé ãé úéùàøá ( çúô ïåòîù éáø øîàå) íéìäú

â åò (åâå åëñ íìùá éäéå ' ÷éìñ ãë éæç àú
á÷ã àúåòøá"àîìò éøáîì äá ãç ÷éôà 

àúåðéãø÷ã àðéöåáã àáåäìù  à÷éæá à÷éæ óùðå
úàëùçâåâî ÷éôàå úãé÷åàå   

  æô/à  
 אותם בריוח ,אחת טפה התהום צדדי

 אותה. העולם את בהם וברא ,יחד
 ואותה ,בשמאל והתעטרה עלתה השלהבת

 אחד עלו ,בימין והתעטרה עלתה הטפה
 וזה זה לצד זה מקומות החליפו ,אחד עם

 ,ירד שעלה וזה ,עלה שירד זה ,זה לצד
 רוח מביניהם ויצאה ,זה עם זה נקשרו

 , נעשו אחדהצדדים שני אותם ואז .מהישל
 עם האחד והתעטרו ,]הרוח [ונתנה ביניהם

 ושלום למעלה שלום נמצא ואז .האחד
 א"ה התעטרה. יימה התקוהדרגה ,למטה

 א"ה עלתה ואז ,א"ה עם ו"וא ,ו"וא עם
 מלך צדק ומלכי" ואז .שלם בקשר ונקשרה

 ששולט מלך ודאי הוא שלם מלך ,"שלם
 ביום ,שלם מלך הוא מתי .בשלמות
 ,אחר דבר. (מאירות הפנים כשכל ,הכפורים

 ,שמעון רבי אמר ".שלם מלך צדק מלכי"

óéè ãç àîåäú éøèñã àøáå ãçë ïåì øáçå 
 àøèòúàå ÷éìñ àáåäìù àåää àîìò åäá
 àðéîéá øèòúàå ÷éìñ óéè àåääå àìàîùá

 ãçá ãç å÷ìñ)åôìçúà] (åôìçà[ àã éúëåã 
 àã àøèñì àãå àã àøèñì)å( ÷éìñ úéçðã

 åäééðéáî ÷éôð àãá àã åøè÷úà úéçð ÷éìñãå
 ãç åãéáòúà ïéøèñ ïéøú ïåðéà ïéãë íéìù çåø
 ïéãë ãçá ãç åøèòúàå åäééðéá áéäééúàå
 àâøãå àúúì íìùå àìéòì íìù çëúùà

ä úøèòúà íéé÷úà"àåá à"àå å"äá å" ïéãë à
ä à÷ìñ" ïéãë íéìù àøåù÷á àøù÷úàå à

 åäéà êìî éàãå íìù êìî íìù êìî ÷ãö éëìîå
 íìù êìî åäéà éúîéà åîéìùá èéìùã àîåéá

ïéøéäð ïéôðà ìëã éøåôëãä) ]ð"à [øáãå øçà 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(כאן שייך עד דהוו אזלי הכתוב בדף שאחר זה באמצע הדף  א
לעיל ' הנז' דקרדונית' בוצינקו הדין שנתאצל מ' הוציא מהעלם אל הגילוי שלהבת אחת והוא מציאו ב

א והוא סוד סילוק "ה שרצון הוא בסוד א"ב בהגה"צ ד ע"א על ספד"בהגר' עי). א"ד(א ”בריש דף טו ע
שזו בחינת זיווג לפני ', ח נקודות פרק ו"ע' עי). א"זוהר פקודי רלט ע(ם ”והוא העליות עד א, ברעותא

. 'שער התיקון פרק ב' ועי, א"א ורנא ע"שלח קעב עא וי"א נח עד ע"עוד בראשית כט ע' ועי, בריאת האדם
  .א"דברינו לעיל כט ע' ועי, זוהר הרקיע' עי

' זיקא כי גבורה דעתיק הנק' פי). א"ד(והיה מנשב ומכה רוח עליון ברוח תחתון שהוא הפך אש היסודי  ג
ש "ונבערו באש וזגבורות והאירו הגבורות זו בזו ונתחזקו ונחשכו ' בוצינא דקרדוניתא נר חזק נפח בה

  ).א"נ(ב "הרש. חסדים' ואוקידת וחד טיף הם ה
 ).א"ד(אחת ' ד שהוא טיפ"ד שהוא החכמה סוד אות יו"טיפה אחת והוא קו החס ד
 ).א"נ) (ן"מאי(ע "א וזהו שלם גימטריא ש"ע דא"אפשר דנמשך מש ה
א ומלכי "ייך למימר דש ולא ש"נ עיקר שהדורש קמא הוא ר"א השני וכ"ס שאין גורסין אותו עד ד"י ו

ח "ז. א לבד ותו דדרשה תניינא הוא מעין דרשה קמייתא ומה לו להפסיק בהגדה"ש אלא ד"אר' צדק וכו
  ).א"נ(
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 נהוכה להוציא הוא ברוך הקדוש רצה
 לאל אברם ברוך" שנאמר כמו ,משם
 לברכת אברהם ברכת שהקדים כיון ".עליון
 ברכת מקדימים וכי ,אברהם לו אמר ,רבונו
נה והכה נתנה מיד .רבו לברכת העבד

 שב ילאדִנ 'ה נאם" שכתוב ,לאברהם
 ינחם ולא 'ה נשבע" אחריו וכתוב ,"לימיני
 ,"צדק מלכי ִּדְבָרִתי על לעולם כהן אתה

 זרעו ואין ,"עליון לאל כהן ואוה" שכתוב
  ).כהן

 àòá ïåòîù éáø øîà íìù êìî ÷ãö éëìîå
á÷" øîà úàã äîë íùî àúðåäë ÷ôéîì ä

 ïåéìò ìàì íøáà êåøá)çé ãé úéùàøá(  ïåéë
 äéøîã àúëøáì íäøáàã àúëøá íéã÷àã
 àãáòã àúëøá ïéîéã÷î éëå íäøáà äéì øîà

åäë úáéäéúà ãéî äéøîã àúëøáì àúð
 áéúëã íäøáàì)à é÷ íéìäú (åäé íàð" ä

 äéøúá áéúëå éðéîéì áù éðåãàì)ã íù ( òáùð
åäé" éúøáã ìò íìåòì ïäë äúà íçðé àìå ä

 áéúëã ÷ãö éëìî)çé ãé úéùàøá ( ïäë àåäå
ïäë åòøæ ïéàå ïåéìò ìàì:(  

 העולם זה "צדק ומלכי" ,אחר דבר
 ,העליון העולם זה "שלם מלך" ,האחרון

 שני ,רודיפ בלימ אחד עם אחד שהתעטר
הכל  התחתון העולםאפילו ו .יחד עולמות

 ,"ויין לחם הוציא" .@ודבר אחד הוא הוא
 "עליון לאל כהן והוא" .האל שני שבו

 זה "כהן והוא" ,עולם נגד עולם משמש
לכן ו ,העליון העולם "עליון לאל" ,הימין
 ,בא וראה. העולם את לברך הכהן צריך

 ,הזה התחתון העולם וטלנ] כאשר[ הברכות
 ויברכהו" ואז ,הגדול הכהן עם כשמתחבר

 כך "עליון לאל", )'וגו( "אברם ברוך ויאמר
 למטה הכהן צריך כדוגמא זו .ודאי זה

 כדי ,הזה המקום את ולברך קשרים לקשר
 .יחד עולמות שני לקשר ימיןב שיתקשר

 תיקון הוא הדבר סוד ,"אברם ברוך"
 ברוך שאמרנו כמו "אברם ברוך" .הברכות

 שמים קנה" ,אלהינו 'ה ,"עליון לאל" ,אתה
 סוד הוא הזה והפסוק .העולם מלך ,"וארץ

 .למעלה ממטה "ויברכהו" )לכןו( ,הברכות
 ")בידך צריך מגן אשר(" "עליון אל וברוך"

 ,"מכל מעשר לו ויתן" .למטה ממעלה
  .למטה נקשר שהקשר במקום להתדבק

øúá àîìò àã ÷ãö éëìîå øçà øáã êìî äà
 àìá ãçá ãç øèòúàã äàìò àîìò àã íìù
 äàúú àîìò åìéôàå àãçë ïéîìò ïéøú àãåøô

 àåä àìëå ïéøúã ïééå íçì àéöåä åäéà äìî ãç
 àîìò ùîùî ïåéìò ìàì ïäë àåäå äéá ïéìà
 ïåéìò ìàì àðéîé àã ïäë àåäå àîìò ìá÷ì

äàìò àîìòàì àðäë éòá êë ïéâáå  àîìò àëøá
 ïàëøá éæç àú)ãë( ãë äàúú àîìò éàä ìéèð 

 êåøá øîàéå åäëøáéå ïéãë àáø àðäëá øáçúà
 íøáà]åâå'[ àã àðååâë éàãå àåä éëä ïåéìò ìàì 

 éàä àëøáìå ïéøù÷ àøù÷ì àúúì àðäë éòá
 ïéøú àøù÷úàì àðéîéá øù÷úéã ïéâá àúëåã
 àðå÷ú äìîã àæø íøáà êåøá ãçë ïéîìò
êåøá ïðéøîàã äîë íøáà êåøá åäéà ïàëøáã 

åäé ïåéìò ìàì äúà"ðéäìà ä" õøàå íéîù äðå÷ å
 åäéà ïàëøáã àæø àø÷ éàäå íìåòä êìî) ïéâáå

êë ( ïåéìò ìà êåøáå àìéòì àúúî åäëøáéå
)êéãéá êéøö ïâî øùà ( åì ïúéå àúúì àìéòî

 øù÷úà àøåù÷ã øúàá à÷áãúàì ìëî øùòî
àúúì:  

 אחד ויהודי ייסא רבי ,הולכים בעודם
 ,אמר היהודי אותוו .ו אותםפגש עמו

 וכי ,"לדוד" ,"אשא נפשי 'ה אליך לדוד"
 .מזמור לדוד או לדוד מזמור כתוב לא למה
 את דוד אמר דרגתו בשביל אלא

 נפשי 'ה אליך" ,בשבילו שאמר ,תוהתשבח
 זו מי ,"נפשי" ,למעלה 'ה "אליך" ,"אשא
 הדרגה )הוא( ,דוד זה ,)אשא( נפשי

éìæà ååäã ãòá éàãåé ãçå àñéé éáø åäá òøòà 
 éàãåé àåää øîà äåäå äéãäá)íéìäúà äë  (

åäé êéìà ãåãì" àì éàîà éëå ãåãì àùà éùôð ä
åîæî áéúë ïéâá àìà øåîæî ãåãì åà ãåãì ø

 äéðéâá øîàã àúçáùåú ãåãì øîà÷ äéâøã
åäé êéìà"åäé êéìà àùà éùôð ä"äâ àìéòì 

 éùôð ïàî éùôð)àùà ( ãåã àã)àåä ( àâøã

                                                           

  ).א"ד(א ”תרומה קנב ע' בינה ועיין פ' פי א
  ).דרך אמת(ב "דף פו ע" ומלכי צדק"מקומו קודם  ב
 ).א"נ(ת להעלותה בין תרין דרועין "אל הת ג



 øäæúéùàøá 

415 

 כמו ,אעלה "אשא" .שאמרנו הראשונה
 משום ,"ההרים אל עיני אשא" שנאמר

 את להעלות ימיו כל עוסק היה שדוד
 שם ולהתקשר למעלה להתעטר דרגתו
 ברכי לדוד" כדוגמא זו. כראוי שלם בקשר
 ומה .אמר דרגתו משום ,"'ה את נפשי
 להתקשר ,"את" ".'ה את נפשי ברכי" ,אמר

 ,קרבי הם מי ,"קרבי וכל" .למעלה בקשר
 ,קרבים נקראותש השדה חיות שאר אלו
 ,אחר דבר ".עליו המו ומעי" שנאמר כמו

 ,"'ה את" ,אמר הוא בשבילו ,"נפשי ברכי"
  .הכל של הכלל ,"'ה את" ,הכל שלמות זו

 øîà úàã äîë ÷ìñà àùà ïøîà÷ã äàîã÷
)à àë÷ íù ( ìëã ïéâá íéøää ìà éðéò àùà

 äéâøã à÷ìñì ìãúùî äåä ãåãã éåîåé
àøèòúàìà  àøåù÷á ïîú àøù÷úàìå àìéòì

 àã àðååâë úåàé à÷ãë íéìù)à â÷ íù ( ãåãì
åäé úà éùôð éëøá" éàîå øîà÷ äéâøã ïéâá ä

åäé úà éùôð éëøá øîà" àøù÷úàì úà ä
 øàù ïéìà éáø÷ ïàî éáø÷ ìëå àìéòì àøåù÷á

 øîà úàã äîë íéáø÷ ïåø÷àã àøá ïåéç) ä øéù
ã (éòîåáéùôð éëøá øçà øáã åéìò åîä  äéðéâá 

åäé úà øîà÷"äâåäé úà àìëã åîéìù àã " ä
àìëã àììë:  

 ראיתי .ייסא לרבי אלעזר רבי אמר
 אמר .והתחברת השכינה עם שבאת אותך

 שלשהלכתי עמו ו ,ודאי ן הוא כ,לו
 ,ליםומע דברים כמה לי ואמר, פרסאות

 ידעתי ולא ,הזה ליום אותם שמרתי ואני
 מרא. כעת שראיתי כמו שמאיר רנה שהוא

 אמר .שמך מה ,ההוא ליהודי אלעזר רבי
 דבר( ואלעזר יועזר ,לו אמר .יועזר ,לו

  אחד סלע על ישבו .יחד יושבים )אחד

à" àäã êì àðéîç àñéé éáøì øæòìà éáø ì
àúðéëù íòãà úøáçúàå úéúà÷ " àåä éëä ì

 éì øîàå äéãäá àðìéæàã àåä éñøô úìúå éàãå
ì äéì àðøéâà àðàå àúééìòî éìî äîë àã àîåé

 àðéîçãë øéäðã àðéöåá åäéàã àðòãé àìå
à àúùä" êîù äî éàãåé àåääì øæòìà éáø ì

à"à øæòåé ì" øæòìàå øæòåé ì)àãç äìî (áéúéï 
àøðè ãç éáâ åáúé àãçë  

  æô/á  
 ,ואמר היהודי אותו פתח .ההוא בשדה

 למעני פשעיך חהומ הוא אנכי אנכי"
 םיפעמי ]כתוב[ מהל ".רואזכ לא וחטאתיך

 בשעה ואחד בסיני אחד אלא. אנכי אנכי
 'ה אנכי" שכתוב ,העולם את שברא
 את כשברא ואחד ,בסיני הוא זה ,"אלהיך
 ואדם ארץ עשיתי אנכי" שכתוב ,העולם

 שאין להראות כדי הואו ,"בראתי עליה
 לא ,"פשעיך חהומ. "ומטה מעלה בין פרוד
 שלא כדי ,מוחה אלא פשעיך מעביר כתוב

 ,למעני זה מה ,"למעני" .לעולמים יתראו
 שכתוב ,בי שתלויים הרחמים אותם משום

 ,אחר דבר. "' וגואלהיך 'ה רחום אל כי"

 øîàå éàãåé àåää çúô ì÷ç àåääá) äéòùé
äë âî ( éðòîì êéòùô äçåî àåä éëðà éëðà

îæ éøú àîòè éàî øåëæà àì êéúàèçå éëðà éð
éðéñá ãç àìà éëðàäàîìò àøáã àúòùá ãçå å 

 áéúëã)á ë úåîù (åäé éëðà" àåä àã êéäìà ä
 áéúëã àîìò àøá ãë ãçå éðéñá)áé äî äéòùé (

 ïéâá àåä éúàøá äéìò íãàå õøà éúéùò éëðà
 äçåî àúúå àìéò ïéá àãåøô éåä àìã äàæçàì
 ïéâá äçåî àìà áéúë àì êéòùô øéáòî êéòùô

é àìã ïåðéà ïéâá éðòîì éàî éðòîì ïéîìòì ïåæçú

                                                                                                                                                                                     

היינו העטרה שמעטרת לו אמו ת הוא מעוטר בתפלין "ת והת"י העליה שם היא מתיחדת עם הת"שע א
 ).א"נ(ח "ז. א"ובעלייתו שם עולה עמו ומתעטרת בסוד אותם העטרות תרין עטרין דירית מאו

ל דשם אמר "א וי"ד' ע). א"ד(ע "כי שם אמר כי נשמת ישראל מן המעים לגו לגו וצ' א ע”בהקדמה יג ע ב
כ הם מגופא "בזווגו עמה א' מעהא דמא שהוא גופא דאילנא פרחין המעים נשמתין לגו "ומתמן מיסוד דז

 ).א"נ(ב "הרש. עצמה' דאילנא וחיון ברא הם קרבים של מ
 ).א"נ(ת הוא שלימו דכלא זכר ונקבה ויקרא את שמם אדם אדם שלם "ת' ה' את מ' פי ג
ת שכן הוא נקרא תורה שבכתב והשכינה מתלוה ומתחבר עמו "כי העוסק בתורה נעשה מרכבה אל הת ד

 ).א"נ(ח "ז.  מתחבר עם השכינהוהמתחבר עמו
  ).א"נ(ה "יתרו דפ' בפ' כנז' היינו אנכי מ ה
א הוא בגין לאחזאה "ל לז"ת הם היל"וא. י הבינה בשיתוף החכמה"היינו בינה שכל הנמצאות נעשו ע ו
  ).א"נ(' וכו
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 הרשעים בא וראה ,"למעני פשעיך חהומ"
 שכאשר ,למעלה פגם עושים העולם של

 עליון ואור רחמים ,עולים חטאים אותם
 והדרגה ,למטה יורדות לא הברכות ויניקת

 להניק שלמעלה ברכות נוטלת אינה הזו
 ימנעו שלא כדי ,"למעני"לכן ו ,למטה
 ראו" כדוגמא זו .לכל )לו( להניק ברכות

 פרוד שאין להראות ,"הוא אני אני כי עתה
  .שנתבאר כמו ,ומטה מעלה בין

)àì ã íéøáã (åäé íåçø ìà éë"åâå êéäìà ä '
éæç àú éðòîì êéòùô äçåî øçà øáãà éáééç 

 ïéáåç ïåðéà ãëã àìéòì àúåîéâô ïéãáò àîìò
 àì ïàëøáã å÷éðéå äàìò åøéäðå ïéîçø ïé÷ìñ

àëøá ìéèð àì àâøã éàäå àúúì úéçð ï
 àìã ïéâá éðòîì êë ïéâáå àúúì à÷ðéì àìéòìã

 à÷ðéì ïàëøá ïåòðîúé)äéì (]àìëìäéì [ àðååâë 
 àã)èì áì íù ( àåä éðà éðà éë äúò åàø

 äîë àúúå àìéò ïéá àãåøô éåä àìã äàæçàì
øîúàã:  

 כשנמצאים וז דוגמאכ ,בא וראה
 לכל מתעוררותברכות  ,בעולם צדיקים

 התעוררו ,אברהם שבא כיון .העולמות
 והיה... ואברכך" שכתוב ,לעולם ברכות
 שימצאו רמז ,"ברכה והיה" זה מה ".ברכה
 שכתוב ,מטהלו למעלה ברכות בגללו

". מברכיך ואברכה" וכתוב ,"' וגובך ונברכו"
 יןיד ויש דין שיש לכל והודיע יצחק בא

 ררוע והוא ,הרשעים מן פרעילה למעלה
 ייראו העולם בני שכל כדי בעולם הדין את

 רחמים ועורר יעקב בא .הוא ברוך מהקדוש
 בעולם האמונה את והשלים ,בעולם
  .כראוי

 ïéàëæ åçëúùà ãë àã àðååâë éæç àú
 àúàã ïåéë åäìë ïéîìòì ïàëøá åøòúà àîìòá

 áéúëã àîìòì ïàëøá øòúà íäøáà) úéùàøá
á áé ( æîø äëøá äéäå éàî äëøá äéäå êëøáàå

éòì ïàëøá äéðéâá ïåçëúùéã áéúëã àúúìå àì
)â íù (åâå êá åëøáðå ' áéúëå)íù ( äëøáàå

 úéàå ïéã úéàã àìëì òãåà ÷çöé àúà êéëøáî
 øòúà åäéàå àéòéùøî àòøôúàì àìéòì ïééã

á÷ì äéì ïåìçãéã ïéâá àîìòá àðéã" éðá ìë ä
 íéìùàå àîìòá éîçø øòúàå á÷òé àúà àîìò

éæç à÷ãë àîìòá àúåðîéäî:  
 צדק ומלכי" ,כתוב מה אברהם בימי

 ואז ,במקומו הכסא שהתעטר ,"שלם מלך
 הוציא" .כלל פגם ללא שלם מלך נמצא
 וברכות מזונות שהוציא ,"ויין לחם

 ,"ויין לחם הוציא" .כראוי כולם לעולמות
 .העולמות מכל הברכות ימנעו שלא

 "הארץ תוצא" שנאמר כמו "הוציא"
 וברכות מזונות מוציא שלמעלה מהדרגות

 ,"עליון לאל כהן והוא. "העולמות לכל
 ,כראוי עליונה בשלמות נמצא שהכל

 פגם עושים שהרשעים כמו ,להראות
 בשביל גם כך ,ברכות ומונעים בעולם

 ובגללם ,לעולם ברכות באות הצדיקים
  .העולם בני כל מתברכים

 áéúë äî íäøáàã éîåéá)çé ãé íù ( éëìîå
 äéúëåãá àééñøë úøèòúàã íìù êìî ÷ãö

ëúùà ïéãëå àéöåä ììë åîéâô àìá íìù êìî ç
 éæç à÷ãë åäìë ïéîìòì ïéðåæî ÷éôàã ïééå íçì
 åäìëî ïàëøá åòðîúà àìã ïééå íçì àéöåä

 øîà úàã äîë àéöåä ïéîìò)íùãë à  ( àöåú
 ïàëøáå ïéðåæî ÷éôà àìéòìã ïéâøãî õøàä
 çëúùàã ïåéìò ìàì ïäë àåäå åäìë ïéîìòì

àì éæç à÷ãë äàìò åîéìùá àìëúæç äîë äà
 éëä ïàëøá éòðîå àîìòá åîéâô éãáò àéáééçã
 åäééðéâáå àîìòì ïàëøá ïééúà ïéàëæ ïéâá éîð

àîìò éðá ìë ïàëøáúà:  
 מעשר זה מה ,"מכל מעשר לו ויתן"
 ,מכל שיוצאות הברכות מאותם .מכל

 הברכות שכל המקום שהוא משום
 ,אחר דבר .משם יוצאות לעולם שיורדות

 הוא ברוך הקדוש ,"מכל מעשר לו ויתן"

 ïåðéàî ìëî øùòî éàî ìëî øùòî åì ïúéå
ìëî é÷ôðã ïàëøáá ìëã øúà åäéàã ïéâá 

 øçà øáã é÷ôð ïîúî àîìòì éúçðã ïàëøá
á÷ ìëî øùòî åì ïúéå" ïàîå àøùòî äéì áäé ä

 ïàëøáå àúåðîéäîã ïéçúô ìëã àâøã àã åäéà

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ”לעיל פד ע א
 ).א"נ(והמקבל הוא אברהם בעצמו '  המדהיינו' כל והנותן הוא מלכי צדק הנז' היוצאים מהיסוד הנק ב
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 שכל הדרגה זו ,הוא ומה ,מעשר לו נתן
 העולם של והברכות האמונה פתחי

 אחת והיא ,מעשר והיא ,בה עומדות
 והלאה מכאן .ממאה עשרה והיא ,מעשרה

 אמר. כראוי שלמעלה בקיום אברהם נכנס
 רבי לו אמר .אמרת יפה ,אלעזר רבי לו

 מלמד ,לו אמר .מעשיך מה ,אלעזר
 מכפר יוסי רבי בא כעת .ומיבמק תינוקות

 והושיבו ,מאצלי אותם וסלקו ,לעיר חנין
 העיר בני כל לי נותנים והיו ,אצלו אותם
 ,אצלי היו שהתינוקות הזמן אותו כמו שכר

 להנות לי ראוי שלא בעצמי והסתכלתי
 החכם עם עצמי והשכרתי ,בחנם מהם

 צריך כאן ,אלעזר רבי אמר .הזה )ההוא(
 רבי לפניבאו  .קמו .אבא של הברכות את

 יום כל ולומד יושב והיה ,)כך אחר( שמעון
 קסו ויום אחד היה ע.שמעון רבי לפני

 נוטל שלא מי כל ,אמר .לפניו ידים בנטילת
 ,למעלה שנענש גב על אף ,כראוי ידיו

 שגורם ,למטה ענשו ומה ,למטה נענש
 מי זוכה כך ,כך שענשו כמו ,ותעני לעצמו
 ברכות לעצמו רםשגו ,כראוי ידיו שנוטל

 כראוי ידו על הברכות ששורות ,שלמעלה
  .שרובע ומתברך

òãéîéé÷ äéá àîìà ãç åäéàå øùòî åäéàå 
äàîî äøùò åäéàå äøùòîá äàìäìå ïàëî 

à éæç à÷ãë àìéòìã àîåé÷á íäøáà ìàò" ì
 éáø äéì øîà úøîà à÷ øéôù øæòìà éáø
 é÷ãøã àðéø÷ äéì øîà êúãéáò éàî øæòìà

 éøúàá)å( ïéðç øôëã éñåé éáø àúà àúùä
å äéáâì ïåì åáúåàå éàáâî ïåì å÷éìñå àúîì ååä

 àøâà àúî éðá ìë éì ïéáäé>àåääë <)àåääá( 
 éàùôðá àðìëúñàå éàáâ ååä é÷ãøãã àðîæ
 àðøéâàå àðâîì åäééðî éðäúàì éì éæçúà àìã

 éãäá éàîøâ)àåääã (]éàäã[à íéëç " øæòìà ø
 äéî÷ åúà åî÷ àëä åëéøèöà àáàã ïàëøá

 ïåòîù éáøã)øúáì ( àîåé ìë éòìå áéúé äåäå
ïåòîù éáøã äéî÷ úìéèðá ÷éñò äåä ãç àîåéå 

 à÷ãë éåãé ìéèð àìã ïàî ìë øîà äéî÷ íéãé
òà úåàé" àúúì ùéðòúà àìéòì ùðòúàã â

 äéîøâì äéì íéøâã àúúì äéùðåò éàîå
 ïàî éëæ àåä éëä êë äéùðåòã äîë àúåðëñî
 ïàëøá äéîøâì íéøâã úåàé à÷ãë éåãé ìéèðã
 úåàé à÷ãë éåãé ìò ïàëøá ïàøùã àìéòìã

øáúàåàøúåòá ê  
  çô/à  
  øäæ  

 אותו וראה ,שמעון רבי הקדים כך אחר
 רב בשעור ידיו ונוטל ,במים ידיו שנוטל

 ידיו מלא ,שמעון רבי אמר .מים של
 והלאה היום מאותו .היה וכך ,מברכותיך

 בתורה עוסק והיה ,אוצר ומצא התעשר
 שמח והיה ,יום כל לעניים מזון ונותן

 קרא .רותמאי בפנים להם ומסביר ,עמהם
 בקדוש 'בה תגיל ואתה" ,שמעון רבי עליו

  ).חסר ("'וגו

 ìèðàã äéì àîç ïåòîù éáø íéã÷à øúáì
à ïééîã àééâñ àøåòéùá ïåì ìéèðå àéîá éåãé" ø

êéúåëøáî åéãé àìî ïåòîùâ àåääî äåä êëå 
 éòì äåäå àîéñ çëùàå øúòúà äàìäìå àîåé
 äåäå àîåé ìë éðëñîì àðåæî áéäéå àúééøåàá
 äéìò àø÷ ïéøéäð ïéôðà ïåì øáñîå ïåäîò éãç

 ïåòîù éáø)æè àî äéòùé (åäéá ìéâú äúàå" ä
åâå ùåã÷á ']øñç[:  

 אל 'ה דבר היה האלה הדברים אחר"
 לדודי אני" ,פתח יהודה רבי ."' וגואברם
 אבל ,פרשוה הרי ,"תשוקתו ועלי

 ההתעוררות תמצא שלמטה בהתעוררות

åäé øáã äéä äìàä íéøáãä øçà" ìà ä
åâå íøáà ')à åè úéùàøá ( çúô äãåäé éáø) øéù

àé æ (ì éðà äåî÷åà àä åú÷åùú éìòå éãåã> ìáà

                                                                                                                                                                                     

ה לאברהם המדה הזאת שהיא מעשר "שהיא ראשונה שזכה בה אברהם וזהו ויתן לו הקב' היינו המ א
' המדה שיש בידה מעשר מכל המדות כי היא המשלמת כל א' נפקא ליה ממלת מעשר מכל פי' פי' מכל וכו

' הם עשר זולתה ג' ד שהספי"כל העשר לאפוקי ממשב' ויתן לו המדה הי' ש ואיהו מעשר ב"ואחד לעשר וז
 ).א"נ(' ויתן לו מעשר מכל אותה שיש לה כללות מכל הז

מ לא ניתנה במתנה אלא "י שהוא היה הולך ונוסע ומ"ואפשר אעפ' עלה למדתו מדת החסד מהח ב
 ).א"נ(ח "ז. עתה
פירוש מים חסד . ח"ז. ךת מים ורצה לברכו מעין מצותו הוא מלא ידיו מים מלא ידיו מברכותי"ר ג

  ).א"נ(ן "מאי. ה עם הכולל"ת גימטריא הוי"להשפיע לו בחסדו וס



 øäæúéùàøá 

418 

 עד מעלהל מתעורר אין שהרי ,שלמעלה
 לא שלמעלה והברכות .למטה שמתעורר

 ואינו ,ממש בו שיש במה אלא נמצאות
 לה שאמר עובדיהו מאשת ,לנו מנין. ריקן

 שהרי ,"בבית לך יש מה לי הגידי" אלישע
 שלחן על שורות אינן שלמעלה הברכות

 ותאמר" ,כתוב מה .ריק במקום ולא ריק
 ".שמן אסוך אם כי בבית כל לשפחתך אין
 של השעור ,לו אמרה אלא ,"אסוך" זה מה

 אצבע משיחת כדי אלא אינו הזה השמן
 ידעתי לא שהרי ,נחמתני לה אמר. קטנה

 ,ריק במקום שלמעלה הברכות ישרו איך
 מקום זהו ,שמן לך שיש עכשיו אבל

 שכתוב ,לנו מנין .ברכות בו שימצאו
 כי" ,כתוב מה ובסופו ,"' וגוהטוב כשמן"

 ,"העולם עד יםחי הברכה את 'ה צוה שם
). ונתבאר( הברכות שורות הזה ובמקום

 הררי על רדושי חרמון כטל" ,תאמר ואם
 הוא אלא .טל אלא שמן כתוב ולא ,"ציון
 שהטיל אותו ,הטל אותו .טל והוא שמן

 שאותו ,העליון מהשמן הוא ברוך הקדוש
 ,ושמן יין ,הם שנים, הימין לצד יוצא השמן
 ,מאלש לצד היין ,צדדים לשני והלכו
 יוצאות הימין ומצד .ימין לצד והשמן
 המלכות נמשחת ומשם ,לעולם ברכות

 למטה נתקן היה שהשמן ומשום ,הקדושה
 הוריק למעלהלכן  ,מןומז השמן ,בראשונה
  מההתעוררות ,בא וראה. הברכות

àúåøòúàá <)ãàúåøòúàá( çëúùà àúúìã 
 ãò àìéòì øòúà àì àäã àìéòì àúåøòúà
 éçëúùî àì àìéòìã ïàëøáå àúúì øòúàã
 àéð÷éø åäéà åàìå àùîî äéá úéàã äîá àìà

ïìðîà òùéìà äì øîàã åäéãáåò úùàî ) íéëìî
á'á ã  ( ïàëøá àäã úéáá êì ùé äî éì éãéâä

 øúàá àìå àéð÷éø àøåúô ìò ïééøù àì àìéòìã
 áéúë äî àéð÷éø)íù ( ìë êúçôùì ïéà øîàúå

à àìà êåñà éàî ïîù êåñà íà éë úéáá" ì
äéà åàì àçùî éàäã àøåòéùé éãë àìà 

 àì àäã éðúîçð äì øîà àøéòæ àòáöà úçéùî
 àúëåãá àìéòìã ïàëøá ïåøùé êàéä àðòãé

 ïîù êì úéàã àúùä ìáà àéð÷éø øúà àåä àã
 áéúëã ïìðî ïàëøá äéá àçëúùàì) íéìäú

á âì÷ (åâå áåèä ïîùë ' áéúë äî äéôéñå)â íù (
åäé äåö íù éë" íìåòä ãò íééç äëøáä úà ä

 ïàëøá ïàøù àã àøúàáå)>ð"à <øîúàå (> éàå
àîéú<) íù ( ïåéö éøøä ìò ãøåéù ïåîøç ìèë

è àìà ïîù áéúë àìå åäéàå ïîù åäéà àìà ì
àåää ìèìè ä àåáá÷ ìéèàã åäéà " àçùîî ä

 ïéøú àðéîéã àøèñì ÷ôð ïîù àåääã äàìò
ìæàå ïîùå ïéé ïåðéàå øèñì ïéé ïéøèñ ïéøúì 

àìàîùâ àðéîéã àøèñîå àðéîé øèñì ïîù 
 àúåëìî çùîúà ïîúîå àîìòì ïàëøá é÷ôð
 àúúì ï÷úúà äåä ïîùã ïéâáå àùéã÷
 ïàëøáã å÷éøà àìéòì ïîãæà ïîù àúéîã÷á

æç àúàúåøòúàî é:  
  äøåú éøúñ  
 דברי אלו ,"' וגוהאלה הדברים אחר"

 'ה דבר האלה הדברים את" שכתוב ,תורה
 אף ,תורה דברי להלן מה ,"קהלכם כל אל
 בעולםאדם עסק ש אחר .תורה דברי כאן
 הוא ברוך הקדוש ,האלה בדברים הזה

 בשורות( שלום לנשמה ומקדים לו מבשר
 אנכי אברם תירא אל" שכתוב זהו ,)טובות

. הגיהנם של הרעים המינים מכל ,"לך מגן
 עוסקש מי שכל משום ,"מאד הרבה שכרך"

 שתויר ונוחל זוכה ,הזה בעולם בתורה
 הביוא להנחיל" ככתוב ,הבא בעולם נחלה

 שלש מאין ש"י זה( ,"ש"י" זה מה ".יש

åâå äìàä íéøáãä øçà ')à åè úéùàøá (
 áéúëã àúééøåà éîâúô ïéìà)èé ä íéøáã ( úà

åäé øáã äìàä íéøáãä" íëìä÷ ìë ìà ä] äî
àúééøåà éîâúô ïìäì[ éîâúô àëä óåà 

 ìãúùàã øúá àúééøåà]ùð øá[îìò éàäá  à
 äéì øùáî àåä êéøá àùãå÷ äìàä íéøáãá

 íéã÷àå]íìù àúîùðì äì[) úåáåè úåøåùá (
ää" ã)à åè úéùàøá ( ïâî éëðà íøáà àøéú ìà

 ãàî äáøä êøëù íðäéâã ïéùéá ïéðééæ ìëî êì
 àîìò éàäá àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìëã ïéâá

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(כ "ב ופרדס רמונים שער ח פ”ב ותרומה קכג ע”יתרו פז ע א
 .ע מקורו"ההוא וצ–ו "דפ ב
 ).א"ד(ב ”א ואמור פח ע”ב וצו לד ע”ב ויקרא ז ע”א ולעיל עב ע”צו ע ג
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 ]כלים[ טהור אפרסמון נהרות עשרה
 ).הבא בעולם עליונה ירושה לו שנותנים

 תיהםוצרווא" ).הבא העולם זה א"נ(
 של טוב וכל שרומע ,הזה בעולם ,"אמלא
  . העולם

 ïéñçàå éëæ]úåøéú àîìòá àúðñçà) [ äéúðñçà
àîìòã(ëã äîë éúàã  áéú)àë ç éìùî (

é éàî ùé éáäåà ìéçðäì" ù)]ð"èà [é àã"ùà 
 øùò úìú ïéàî>àéëã àðåîñøôàã éøäð< 

)>ð"à <ëîéïì ( äàìò àúðñçà äéì éáäéã
éúàã àîìòá (]éúàã àîìò àã[ íäéúåøöåàå 

 àìîà)àë ç éìùî ( ìëîå àøúåòî àîìò éàäá
àîìòã åáéè:  

 ומי ,הבא לעולם זוכה ,לימין שהולך מי
 .הזה בעולם שרוע הנה ,לשמאל לךשהו

 וזה ,טמא שמאל ויש קדוש שמאל שיש(
 נותנים ,בתורה סקושע מי ,שאמרנו הוא

 לו ונותנים הבא בעולם ימים רךוא לו
אורך " שנאמר ,הזה בעולם וכבוד שרוע

ירצה שיהנה הגוף ש ומי ."' וגובימינהימים 
 ובמעשים בתורה סקועבעולם הזה ולא 

 מצד הזה בעולם שרוע לו נותנים ,טובים
 הזה שרוובע ,הרע היצר מצד ,השמאל

 אין וכי ,תאמר ואם .גיהנם ויורש רע עושה
 שכל ,כן ,שהוהקד מצד שרוע הזה בעולם

 ימהילק סופו ,ניומע התורה את יםיהמק
  ).הקדשה שמצד טוב שרוע וזהו ,שרומע

)å( ïàîå éúàã àîìòì éëæ àðéîéì ìéæàã ïàî
 àìàîùì ìéæàã)àä] (àã[ ïéã àîìòá àøúåò 

)]ð"à [úéàãá àìàîù úéàå àùéã÷ àìàîù 
 ÷ñòúîã ïàî ïðéøîàã àåä àãå àáàñî
 éúàã àîìòá íéîé êøåà äéì éáäé àúééøåàá
 øîàðù ïéã àîìòá ãåáëå øùåò äéì éáäéå

)ãé â éìùî (åâå äðéîéá íéîé êøåà ' éòøúéã ïàîå
 àúééøåàá ÷ñòúà àìå ïéã àîìòá àôåâ éðäúéã

éãáåòáå ïéã àîìòá àøúåò äéì éáäé ïéáè ï
 àøúåòáå òøä øöéã àøèñî àìàîùã àøèñî
 àì éëå àîéú éàå íðäéâ úéøéå ùéá ãéáò àã
 ïéà äùåã÷ã àøèñî àøúåò ïéã àîìòá úéà
 äîéé÷ì åôåñ éðåòî äøåúä úà íéé÷îä ìëã

 øùåòî àøèñîã àáè àøúåò àåä àãå
äùåã÷ã(:  

 מי ,מכריז היה ,משם אבא רבי כשבא
 בעולם חיים רךוא רוצה ומי שרוע רוצה
 מתכנסים היו .בתורה עסוקוי יבא ,הבא
 .בשכונתו אחד וקור היה .העולם כל אליו
 רוצה אני ,רבי ,לו אמר ,אליו בא אחד יום

 אמר .שרוע לי שיהיה כדי בתורה קולעס
 לו אמר ,שמך מה ,לו אמר .ודאי הנה ,לו

 יוסי רבי לו שיקראו לתלמידיו אמר ,יוסי
. בתורה ועסק ישב .והכבוד שרוהע בעל

 איפה ,רבי ,לו אמר ,לפניו עומד היה לימים
  ,אמר .שרוהע

 àáà éáø]àúà ãë[ ïàî æéøëî äåä íúäî 
 ééçã àëøåà éòá ïàîå àøúåò éòá]àîìòá [

)àîìòì( ååä àúééøåàá ìãúùéå éúéé éúàã 
 àîìò éìåë ïéùðëúî]äåä ãç ÷ååø äéáâì[ 

áùáéúà ãç àîåé äéúåá à]éáâì) [ùéðà ãç( 
 àúééøåàá éòìîì àðéòá éáø äéì øîà]éãë[ 

 äéì øîà éàãå àä äéì øîà àøúåò éì äéäéù
ãéîìúì ïåì øîà éñåé äéì øîà êîù äîåé 

]åø÷éã) [åø÷å äéì ééåðúì( éøàî éñåé éáø äéì 
 ïéîåéì àúééøåàá ÷ñòúàå áéúé àø÷éå àøúåòã

 äéì øîà äéî÷ íéà÷ äåä]éáø[åò àåä ïà  àøú
øîà  

  çô/á  
  øäæ  

ãåã ìò à÷øàì íéà÷ àìéòìã ïîù éàäã  להריק בא שלמעלה הזה השמן @?של

                                                                                                                                                                                     

א המאירים בעלמא דאתי שהיא "רחמים שבאג מדות של "הארת י' פי' ק היא ג"במ' ג כי הש"יש הם י א
 ).א"נ(ג מדות הנמשכים מאין העליון "הבינה וזהו יש מאין י

  ).א"נ(ח "ז. אבא לא נמצא בכל ספרים ישנים' עד ר ב
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 מנין .ויבנ )על( להתברך ושלמה דוד על
 כאן כתוב ".השמן דוויעמ" שכתוב ,לנו

 עמד אשר ישי רשוש" שם וכתוב ,"דוויעמ"
  ".עמים לנס

 àëøáúàì äîìùå)ìò ( áéúëã ïì àðî éåðá
)á íéëìî 'å ã( ãåîòéå àëä áéúë ïîùä ãåîòéå 

 íúä áéúëå)é àé äéòùé ( ãîåò øùà éùé ùøåù
íéîò ñðì:  

 ,הפנים לחם של משלחן ,בא וראה
 לא ,לעולם ומזון הברכות יוצאות שמשם

 כדי ,אחד רגע אפילו ריק שימצא צריך
 לאכמו כן  .הברכות משם יסתלקו שלא

 הברכות שהרי ,ריק שלחן על מברכים
בא . ריק שלחן על ורותש אין שלמעלה

 ".תשוקתו ועלי לדודי אני" ,כתוב מהוראה 
 ועלי" כך ואחר ,בתחלה "לדודי אני"

 מקום לו לתקן "לדודי אני" ".תשוקתו
 דבר ".תשוקתו ועלי" כך ואחר ,בתחלה

 לא ששכינה שנינו שהרי ,"לדודי אני" ,אחר
 האדם שבא כיון ,הרשעים עם נמצאת
 אז ,הוא ברוך לקדוש ולהתקרב להטהר
 אני" שכתוב זהו ,עליו שורה השכינה

 לאחר "תשוקתו ועלי" ,בהתחלה "לדודי
  .אותו מטהרים ,להטהר האדם בא .מכן

 ïé÷ôð ïàëøáã íéðôä íçìã ïçìùî éæç àú
 àéð÷éø àçëúùàì éòá àì àîìòì àðåæîå ïîúî
 ïàëøá ïå÷ìúñé àìã ïéâá àãç àòâø åìéôà

éø ïçìù ìò ïéëøáî àì éëä óåà ïîúî àéð÷
 àéð÷éø ïçìù ìò ïééøù àì àìéòìã ïàëøá àäã

 áéúë äî éæç àú)äéù"àé æ ù ( éìòå éãåãì éðà
 éìòå øúáìå àúéîã÷á éãåãì éðà åú÷åùú
 àúëåã äéì àð÷úàì éãåãì éðà åú÷åùú
 éðà øçà øáã åú÷åùú éìòå øúáìå àúéîã÷á
 ïåäîò úçëúùà àì àúðéëù ïðéðú àäã éãåãì

øá éúàã ïåéë àéáééçã áø÷îìå äàëãúàì ùð 
á÷ã äéáâ"ää äéìò àéøù àúðéëù ïéãë ä" ã

 éúà øúáì åú÷åùú éìòå àúéîã÷á éãåãì éðà
äéì ïéàëãî äàëãúàì ùð øá:  

 שאברהם האלה הדברים אחר ,בא וראה
 הוא ברוך והקדוש הללו המלכים אחר רדף
 אולי ,אמרו תוהה אברהם היה ,אותם הרג
 יתישהי השכר אותו גרעתי וחלילה חס

 ,הוא ברוך הקדוש אל נשיםא מחזיר
 וכעת ,אליו אותם לקרב בהם ואחזתי

 הקדוש לו אמר מיד .יִדַי על אנשים נהרגו
 לך מגן אנכי אברם תירא אל" ,הוא ברוך

 ,עליהם קבלת שכר ,"' וגומאד הרבה שכרך
  .לעולמים יזכו לא] שנהרגו[ כולם שהרי

 íäøáà óãøã äìàä íéøáãä øçà éæç àú
éìà øúáá÷ ïåì ìéè÷å ïéëìî ï" íäøáà äåä ä

ç àîìéã øîà àäåú" àøâà àåää àðòøâ å
á÷ éáâì àùð éðá øãäà àðéåäã" åäá àðãéçàå ä

 ìò àùð éðá åìéè÷úà àúùäå äéáâì ïåì àáø÷ì
à ãéî éãé"á÷ ì" êì ïâî éëðà íøáà àøéú ìà ä

åâå äáøä êøëù ' àäã åäééìò úìéá÷ àøâà
ïéîìòì ïåëæé àì åäìë:  

 ".לאמר במחזה אברם אל 'ה דבר ההי"
 המראה באותו אלא ,"במחזה" זה מה

 רבי אמר .בה נראות יותוהדמ שכל הדרגה
 ,אברהם שנמול טרם , בא וראה,שמעון
 המחזה ומי ,עמו מדברת אחת דרגה היתה

 כיון ".יחזה שדי מחזה" שכתוב ,הזה
 הדרגה על שורות הדרגות כל היו ,שנמול

  וארא" שכתוב זהו .עמו בריד ואז ,הזו

åäé øáã äéä" éàî øîàì äæçîá íøáà ìà ä
 ïéð÷åéã ìëã àâøã åæéç àåääá àìà äæçîá
 àì ãò éæç àú ïåòîù éáø øîà äéá ïééæçúà
 ïàîå äéîò ìéìî àâøã ãç äåä íäøáà øæâúà

 áéúëã äæçî àã åäéà)æè ãë øáãîá(à äæçî 
 ìò ïàøù ïéâøã åäìë ååä øæâúàã ïåéë äæçé éãù

âøã éàäéîò ìéìî ïéãëå à áéúëã àåä àãä ä
)â å úåîù (àøàå  

  äøåú éøúñ  
 נכנס .שמים לשם עשה שלא מזה נשמע

 אל ,אומר שהיה אחד קול שמע ,לחדרו
 íéîù íùì åàìã äðéî òîù]à÷[ãéáò á ìàò 

                                                           

המתפשט אל ' א מהמ”ו אלא היינו ניצוץ ע"עצמה ח' דשדי יסוד ולא שהיה בלעם משיג מ' מ' פי א
  ).א"נ(ט "יתרו דף ע' בפ' החיצונים כנז

פ כדי שימות אותו תלמיד כיון שהיה עוסק שלא "נראה שהכוונה להתפלל או להתבודד או ליפול ע ב
 ).א"נ(ח "ז. א"לשמה כעין נפילת אפים דר
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 .גדול איש שיהיה ,)אליו שוב( אותו תעניש
 נותן ואני ,שב בני שב ,לו אמר .אליו שב
 של וכלי אחד איש באבינתיים . שרוע לך
 אמר .בבית אור ונפל תואו הוציא ,בידו פז
 לא ואני בתורה לזכות רוצה אני ,רבי ,לו

 ,בשבילי בתורה עסוקשי מי ורוצה ,זכיתי
 ,אבי לי שהשאיר רב שרוע לי יש שהרי

 עליו מסדר היה שלחנו על ישב שכאשר
 לזכות רוצה ואני ,מאלו כוסות עשר שלשה
 ,קוהרו לאותו אמר. שרוע נותן ואני בתורה

 לו נתן .שרוע לך נותן וזה בתורה עסוקת
 אבא רבי עליו קרא .הפז של הכוס אותו

 כלי ותמורתה וזכוכית זהב יערכנה לא"
 היה ההוא והאדם ,בתורה ולמד ישב ".פז

 התורה חמדת נכנסה לימים .שרוע לו נותן
 .בוכה והיה יושב היה אחד יום .למעיו
 על ,לו אמר ,בוכה שהיה רבו אותו מצא
 את מניח אני מהו ,לו אמר .בוכה אתה מה
 אלא רוצה איני ,זה בשביל הבא העולם חיי

 נשמע מזה עכשיו ,אמר .לעצמי לזכות
 לאותו קרא. שמים לשם עשה שהנה
 אותו ותן שרךוע את קח ,לו אמר ,האיש

 תרוי חלק לך נותן ואני ,ועניים ליתומים
 רבי לו החזיר .לומד שאני מה בכל בתורה

 סר לא היום ועד ,פז של הכוס אותו יוסי
 .פזי בן יוסי רבי והיינו ,פזי בן ומבניו ,שמו
 משום( ובניו הוא ,תורה ההרבל וזכה

 בעולם טוב שכר לך שאין ,)תורה שלמד
  ).אותה יםיומק( תורה שלומד כמי

 äéùðòú)äéáâì áåú ( áú éåäéì àáø àøáâã
 êì àðáéäé àðàå áéú éøá áéú äéì øîà äéáâì
 äéãéá æôã àðàîå ãç àøáâ àúà éëäãà àøúåò
 àðéòá éáø äéì øîà àúéáá àøåäð ìôðå äé÷ôà

 àúééøåàá éëæîì] ïàî àðéòáå àðéëæ àì àðàå
éðéâá àúééøåàá ìãúùéã[ àøúåò éì úéà àäã 

ãëã àáà éì ÷áù à÷ã éâñ) äåä( ìò áéúé 
øåúô øãñî äåä äé]ìòä) [äéøåúô ìò( øñéìú 

 àðàå àúééøåàá éëæîì àðéòáå ïéìàî éñë
 àøúåò àðáéäé] ìãúùú ÷ååø àåääì äéì øîà

 àåää äéì áäé àøúåò êì áéäé àãå àúééøåàá
æôã àñë[ àø÷ ]äéìò[àáà éáø ) øì 'à éñåé"ì( 

)æé çë áåéà ( äúøåîúå úéëåëæå áäæ äðëøòé àì
åääå àúééøåàá àòìå áéúé æô éìë ùð øá à

]äåä[ åãéîç ìàò ïéîåéì àøúåò äéì áéäé 
 éëá äåäå áéúé äåä ãç àîåé éåòîá àúééøåàã
 à÷ äî ìò äéì øîà éëá äåäã äéáø äéçëùà

 äîå äéì øîà úéëá)àðçðî] (àðçðà[ ééç 
 éëæîì àìà àðéòá àì éàä ïéâá éúàã àîìòã

 øîà éàáâì]àúùä[ íùì àäã äðéî òîù 
 äéì àø÷ ãéáò à÷ íéîù äéì øîà àøáâ àåääì

 àðàå éðëñîìå éîúéì äéì áäå êøúåò ìåè
 ïðàã äî ìëá àúééøåàá øéúé ÷ìåç êì àðáéäé
 ãòå æôã àñë àåää éñåé éáø äéì øãäà ïàòì
 éáø åðééäå éæô ïá éåðá ïîå äéîù éãòà àì àîåé

 éåðáå àåä àúééøåà äîëì äëæå éæô ïá éñåé)]ð"à [
àúééøåàá àòìã ïéâá (êì úéìã àîìòá áè øâà 

 àúééøåàá éòìã ïàîë)äîéé÷îå:(  
 אל 'ה דבר היה האלה הדברים אחר"

 מקום בכל ."' וגולאמר במחזה אברם
 שהתגלה השם זה ,"במחזה" בתורה שכתוב
 אל וארא" שנאמר ,י"שד ,הוא ומי .לאבות
 כמו ,"שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם
 וזה ,"יחזה שדי מחזה אשר" שנאמר
 נראים העליונות המראות לשכ המראה
דמויות ה שכל הזה המראה כמו .מתוכו
 הוא ומחזה מראה .אחד והכל בו נראות

 רבי אמר.  לשון הקודשוזה תרגום זה ,אחד
 רשות היתה כן ועל ,בתורה הם רבים ,יוסי

 שגלה הלשון באותה לתרגם לאונקלוס
 והלשון הזו היא , ברוך הוא בתורההקדוש

 במחזה .ניםהעליו מהמלאכים ומהסת
 העליונים מהמלאכים וםסת שהיה )שהנה(

. אברהם עם כשמדבר בזה יודעים שאינם

åäé øáã äéä äìàä íéøáãä øçà" ìà ä
åâå øîàì äæçîá íøáà ')à åè úéùàøá ( ìëá

à äæçîá àúééøåàá áéúëã øú]àã[ àîù 
ãù åäéà ïàîå ïäáàì éìâúàã"øîàðù é)  úåîù

â å( ìàá á÷òé ìàå ÷çöé ìà íäøáà ìà àøàå 
 øîà úàã äîë éãù)æè ãë øáãîá ( äæçî øùà

 ïéàìò ïååæç ìëã åæéç éäéà àãå äæçé éãù
 äéåâî ïééæçúà]]áéàä [>éàäë< ìëã äàøî 

äéá ïééæçúà ïéð÷åéã[ç àìëå  ãç äæçî äàøî ã
 ùãå÷ä ïåùì àãå íåâøú àã àåä]øîà[éñåé éáø  

)øîà( àúééøåàá ïåðéà ïéàéâñ ] àã ìòå]åää[ 
> ååääéì< àðùéì àåääá íâøúì ñåì÷ðåàì åùø 

àúééøåàá àåä êéøá àùãå÷ éìâã[ àã àðùéìå 
àìò éëàìî åâî åäéà íéúñé äæçîá )àäã (
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 והיה ,מהול היה לא שאברהם משום ,ולמה
 מהם סתום היהלכן ו ,בשר סתום ערל

  שכתוב בבלעם כדוגמא זו ,תרגום בלשון

]åäãà[ë àãá éòãé àìã éàìò éëàìîî íéúñ  ã
 íäøáàá äéá ìéìîî)å( ïéâá àîòè éàî

 ìøò äåäå ìåäî äåä àì íäøáàã)å( íéúñ
]á[ ïåùìá åäééðî íéúñ äåä êë ïéâáå àøùá

áéúëã íòìá àã àðååâë íåâøú  
  èô/à  
  øäæ  

 באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל
 הדרגות אותן היו לא ,שנמול וטרם ".שדי

 שהנה ,תאמר ואם. רֶבלַד עליו שורות
 וכתוב ,"אברם אל 'ה וירא" כתוב להבתח

 וכתוב ,"הנגבה ונסוע הלוך אברם ויסע"
 הדרגות אותן כאן הנה ,"מזבח שם ויבן"

 לא שנמול שטרם ,אומרים וכעת ,העליונות
 על שורות העליונות הדרגות אותן היה

 בתחלה ,בא וראה. עמו לדבר הזו הדרגה
 לאברהם חכמה נתן הוא ברוך הקדוש
 סוד את וידע ,בו להדבק החכמה את לדעת

 אלא היתה לא עמו לדבר אבל ,האמונה
 ,שנמול כיון .לבדה הזו התחתונה הדרגה

 הדרגה על שורות היו העליונות הדרגות כל
 התעלה ואז ,עמו לדבר כדי התחתונה הזו

  .שנתבאר כמו ,בכל אברהם

 ãòå éãù ìàá á÷òé ìàå ÷çöé ìà íäøáà ìà
øù ïéâøã ïåðéà ååä àì øæâúà àì àììîì éåìò ïà
 áéúë àúéîã÷á àäã àîéú éàå)æ áé úéùàøá (

åäé àøéå" áéúëå íøáà ìà ä)è íù ( íøáà òñéå
 áéúëå äáâðä òåñðå êåìä)æ íù ( çáæî íù ïáéå

 ãòã ïøîà àúùäå ïéàìò ïéâøã ïåðéà àëä àä
 ìò ïàøù ïéàìò ïéâøã ïåðéà ååä àì øæâúà àì

 àâøã éàä]àììîì) [àììîã(æç àú äéîò  é
á÷ áäé àúéîã÷á" òãðîì íäøáàì äîëç ä

 àúåðîéäîã àæø òãéå äéá à÷áãúàì äîëç
 àâøã éàä àìà äåä àì äéîò àììîì ìáà
 ïéàìò ïéâøã åäìë øæâúàã ïåéë éåãåçìá äàúú
 àììîì ïéâá äàúú àâøã éàä ìò ïàøù ååä
 äîë àìëá íäøáà ÷ìúñà ïéãëå äéîò

øîúàã:  
 אחזנ לא ,האדם שנמול טרם ,בא וראה

 ,שנמול כיון ,הוא ברוך הקדוש של בשמו
 אברהם ,תאמר ואם .בו ונאחז בשמו נכנס

 בו שנאחז היה כך ,שנמול טרם בו שנאחז
 העליונה האהבה מתוך שהרי ,כראוי ולא

 ,אותו רביק אותו אהב הוא ברוך שהקדוש
 ,הברית לו ונתנה שימול אותו צוה כך אחר

 ,הברית .העליונות הדרגות כל של הקשר
 ,זה עם זה להכליל יחד הכל לקשר הקשר
 טרם ,לכןו .בו נקשר שהכל הקשר ,הברית

 אלא עמו היה לא דבורו ,אברהם מולישנ
  .שנתבאר כמו ,במחזה

 ãéçàúà àì ùð øá øæâúà àì ãò éæç àú
á÷ã àîùá" äéîùá ìàò øæâúàã ïåéë ä

 íäøáà àîéú éàå äéá ãéçàúàåã äéá ãéçàúà
åä éëä øæâúà àì ãòäàúàã  àìå äéá ãéç

 íéçøã äàìò àúåîéçø åâî àäã úåàé à÷ãë
á÷ äéì" øæâúéã äéì ãé÷ô øúáì äéì áéø÷ ä

 ïéàìò ïéâøã åäìëã àøåù÷ úéøá äéì áéäééúàå
 àììëàì àãçë àìë àøù÷úàì àøåù÷ úéøá
 ïéâáå äéá øù÷úà àìëã àøåù÷ úéøá àãá àã
 äéîò äåä àì éåìî øæâúà àì ãò íäøáà êë

 äîë äæçîá àìàøîúàã:  
 ברוך הקדוש שברא בשעה ,בא וראה

 הברית על אלא נברא לא ,העולם את הוא
 ,אלהים ברא ,ת"שי א"בר שנאמר כמו

קיים ה מ"הקב הברית שעל )ברית(והיינו 
 יומם בריתי לא אם" וכתוב ,העולם את

 שהרי ,שמתי לא וארץ שמים קותוח ולילה
 לא והלילה שהיום הקשר היא הברית
 הקדוש כשברא ,אלעזר ירב אמר. נפרדים

 ,היה תנאי על ,העולם את הוא ברוך
 את יקבלו אם ,ישראל אוויב שכאשר

á÷ àøáã àúòùá éæç àú" àì àîìò ä
éùàøá øîà úàã äîë úéøá ìò àìà éøáúà" ú

éäìà àøá" åðééäå í)]ð"à [úéøá ( íéé÷ úéøá ìòã
á÷" áéúëå àîìò ä)äë âì äéîøé ( éúéøá àì íà

 àäã éúîù àì õøàå íéîù úå÷ç äìéìå íîåé
 ïàùøôúî àìå àéìéìå àîåéã åäéà àøåù÷ úéøá

á÷ àøá ãë øæòìà éáø øîà" éàðú ìò àîìò ä
 úåàé àúééøåà ïåìá÷é íà ìàøùé ïåúéé ãëã äåä
 àîìòå åäáå åäúì åëì øãäà àðà éøä åàì íàå
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 מחזירכם הריני ,לא ואם ,יפה ,התורה
 עד התקיים לא והעולם .ובהו לתהו

 ,תורה וקבלו סיני הר על ישראל שעמדו
 ,והלאה היום ומאותו. העולם התקיים ואז

 ,הם ומי .עולמות בורא הוא ברוך הקדוש
 הקדוש הזמן מאותו שהרי ,האדם בני זווגי
 פלוני בת ואומר זווגים גומזו הוא ברוך

   .בורא שהוא העולמות הם ואלו .לפלוני

 éðéñã àøåè ìò ìàøùé åîéé÷ã ãò íéé÷úà àì
÷å àåääîå àîìò íéé÷úà ïéãëå àúééøåà åìéá

á÷ äàìäìå àîåé" ïéâååæ ïåðéà ïàîå ïéîìò éøá ä
á÷ àðîæ àåääî àäã àùð éðáã" ïéâååæ âååæî ä

]øîåàå) [øîàå( ïåðéà ïéìàå éðåìôì éðåìô úá 
éøá àåäã ïéîìò:  

 היא זו "אנכי" ,"לך מגן אנכי" ,בא וראה
  .בתחלה בה שנאחז הראשונה הדרגה

 àú àâøã àåä àã éëðà êì ïâî éëðà éæç
àúéîã÷á äéá ãéçàúàã äàîã÷:  

  äøåú éøúñ  
] כלומר[ ,"יחזה" ,"אשר מחזה שדי יחזה"

 שלא כדי השרת מלאכיהיה סתום מ הדבר
 הוא ברוך שהקדוש פה פתחון להם יהיה

 שהרי ,הטמא הערל אותו עם מדבר
 )קוראים( אינם הקדושים המלאכים

 שלא תאמר אם .תרגום ללשון נזקקים
 שבעים יוסף את דֶמִל גבריאל והרי ,יודעים

 .לשון משבעים אחד הוא והתרגום ,לשון
 ,נזקקים שלא שנינו אבל ,יודעים ידוע אלא
 שהרי ,עליו מתבוננים ואין חוששים שאין
. הלשונות שאר מכל לפניהם מאוס הוא
 מן מאוס והוא שהואיל ,תאמר ואם

 נקלוסאו תרגם למה ,העליונים המלאכים
 את עזיאל בן ויונתן ,הזו בלשון התורה את

 וכך ,לפניהם הוא מאוס אלא .המקרא
 עם העליונים למלאכים קנאה שאין ,צריך

 ומקרא תורה תרגום כן ועל ,יותר ישראל
 כתב מקומות בכמה שהרי ,מאוס ואינו ,כך

 הואלכן ו, כך בתורה הוא ברוך הקדוש
 ,הקדושים העליונים המלאכים מתוך סתום

 שלא ,סתום בדרך לאברהם התגלה כן ועל
 יהיה ולא ,הקדושים המלאכים בו ישגיחו

 התגלה הוא ברוך שהקדוש פה פתחון להם
 של בהתגלות לו התגלה מתי .ערל איש על

 ברית לו נתן כאשר ,עליונים מלאכים
 ,"לאמר אלהים אתו וידבר" שכתוב ,הקדש

 כתוב ולא ,הקדש של השם "אלהים"
 זה מה ,"לאמר. "ותבהתגל השם במחזה

 שלא לשון בכל ולהכריז לאמר ,"לאמר"
 אלא ,אחרת בלשון לאו ,במכסה תהיה
 לומר שיכולים ,בה מדברים שכולם בלשון

 פתחון ולומר לקטרג יכולים ולא לזה זה

 äìî äåä íéúñ äæçé äæçé éãù äæçî øùà
àäé àìã ïéâá úøùä éëàìî åâîàøèô ïåì à 

àáàñî ìøò àåääá ììîî àåä êéøá àùãå÷ãá 
ã÷ éëàìî àäãåàì éùå) ïåø÷é (]ïé÷÷æð[ ïåùìá 

 íåâøú)å( óéìåà ìàéøáâ àäå éòãé àìã àîéú éà
ò óñåéì 'òî ãç íåâøúå ïåùì ' àìà àåä ïåùì

 àìå éùééç àìã ïðú ïé÷÷æð àì ìáà éòãé òãðî
 ìëî åäééî÷ åäéà ñéàî àäã äéìò ïéçéâùî
 åäéà ñéàîå ìéàåä àîéú éàå ïåùì øàù

âøú éàîà éàìò éëàìîîå àúééøåà ñåì÷ðåà í
ìàéæåò ïá ïúðåéå ïåùì éàäáâ ñéàî àìà àø÷îä 

úéìã êéøèöà éëäå åäééî÷ àåäã éëàìîì äàð÷ 
 íåâøú àã ìòå øéúé ìàøùéã åäééãäá éàìò
 äîëá àäã åäéà ñéàî åàìå êë àø÷îå äøåú

 éúëåã>àåä êéøá àùãå÷< áúë >á< àúééøåà
 éàìò éëàìî åâî åäéà íéúñ êë ïéâáå éëä

 éìâúà àã ìòå éùéã÷>äéá <)äéì( íäøáàá 
 ïéùéã÷ ïéëàìî äéá ïåçâùé àìã íéúñ çøåàá
 éìâúà àåä êéøá àùãå÷ã àøèô ïåì àäé àìå
 àéìâúàá äéì éìâúà éúîéà ìøò ùð øá ìò
 àùéã÷ àîéé÷ úéøá äéì áéäé ãë éàìò éëàìîã

 áéúëã)â æé úéùàøá (éäìà åúà øáãéå" øîàì í
]íéäìà[ àîù äæçîá áéúë àìå àùãå÷ã àîù 

 àæøëàìå øîàì øîàì éàî øîàì àééìâúàá
 àäú àìã ïåùì ìëá]àéñëúàá) [àéñëúî( åàì 

 àìà àøçà àðùéìá]àðùéìá[ ïééòúùî àìëã 
 àâøè÷ì éìëé àìå àãì àã øîéîì éìëéã äá

                                                           

  ).א"נ) (א"ד(פתחון פה  א
 ).הערת הזוהר(ב ”ב עה ע”עד ע ב
  ).א"נ) (ן"מאי(ת ע כאשר הוכחתי במקומו בראיות ברורו"ע של תורה אינו יב"מכאן מוכח דתרגום יב ג
 ).ה"של(ל "דאית כצ ד
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 ,"לאמר אלהים אתו וידבר" כן ועל .פה
 מכניס שהיה משום ,מחזה ולא אלהים

 רבי. אליו אותו וקרב ,הקדש לברית אותו
 עד לו נתנה לא א"הה לכן ,אמר יהודה
 .ברית נקראת ממש שהיא ,מהול ,שנמול

 לו נתנה אז ,בברית שנכנס כיון ,כן ועל
 אתך בריתי הנה אני" שכתוב ,א"ה האות
 שמך עוד יקרא ולא גוים המון לאב והיית
  ."' וגואברם

àøèô øîéîìå) àøçà(øáãéå àã ìòå  åúà 
éäìà"éäìà øîàì í" äåäã ïéâá äæçî àìå í

 äéì áéø÷å àùéã÷ àîéé÷ úéøáá äéì ìééòî
ä úà êë ïéâá øîà äãåäé éáø äéáâì ' àì

ééúàä ùîî éäéàã àîòè éàî øæâúàã ãò äéì á
 ïéãë úéøáá ìàòã ïåéë àã ìòå éø÷à úéøá

 úáéäééúà)äéì] (úéì[ä úà " áéúëã à)ã íù (
å êúà éúéøá äðä éðà àìå íéåâ ïåîä áàì úééä

åâå íøáà êîù úà ãåò àø÷é':  
 היה חייא רבי ".האלה הדברים אחר"

 רבי אותו פגש ,אלעזר רבי את לראות הולך
 לפני קנתושמת הזו הדרך ,לו אמר .חגאי

 את לראות ,לו אמר .הולכת  היאלאן ,מר
 .עמך אלך אני וגם ,לו אמר .אלעזר רבי

 למה הבנה להבין תוכל אם ,לו אמר
 שוב ,לא ואם ,]א"איתי לר [ךֵל ,שתשמע
 ,לזה ר שלא יחשש מ, אמר לו.לאחוריך

 תורה של סודות כמה שמעתי אני שהרי
  .בהן לעמוד לתיוויכ

 את" שכתוב מה ,ואמר חגאי רבי פתח
   "לאשי לחמי קרבני

 ìéæà äåä àééç éáø äìàä íéøáãä øçà
 øîà éàâç éáø äéá òâô øæòìà éáøì éîçîì

 éàä äéì àçøà]ã[ åäéà ïàì øîã äéî÷ àð÷úî
 ìéæà]äéì øîà[îçîì  äéì øîà øæòìà éáøì é

à éîð àðàå øáñîì ìåëéú éà äéì øîà êãäá ìéæ
 êøúáà áåú åàì éàå ìéæ òîùúã éàîì àøáñ
 àðòîù àðà àäã éàäì øî ùåçéì àì äéì øîà

 í÷éîì àðìéëéå àúééøåàã éæø äîë]åäá) [äéá(   
éàî øîàå éàâç éáø çúô áéúëã ) øáãîá

á çë (éùàì éîçì éðáø÷ úà  

  èô/á  
  äøåú éøúñ  

 שנקרב הבשר קרבן זה "קרבני את" ,'וגו
 שכל משום ,בשר על בשר ,דם על דם לכפר

 על לכפר הבשר אלא נקרבים לא הקרבנות
 בהמה ,חטא אדם אם ,שמעתי וכך .הבשר

 אדם, אמר הוא ברוך שהקדוש ,חטאה מה
 אלא ,למה ,"' וגוקרבן מכם יקריב כי

 אדם בני רוח את עשה הוא ברוך הקדוש
 רוח"לכן ו ,מזו זו והפריד ,הבהמה רוח ואת
 ורוח למעלה היא להוהע האדם בני

 טרם .מזה זה נפרדים ודאי ,"' וגוהבהמה
 הנה אלהים ויאמר" ,כתוב מה ,אדם שחטא
 ,"' וגוזרע רעוז עשב כל את לכם נתתי

 כיון .יותר ולא ,"לאכלה יהיה לכם" וכתוב
 ובכל ,גופוב נשאב  הרעוהיצר שחטא
 נח באכך  ואחר ,דין עשה התולדות אותם
 היצר של מהמקום נבנה הגוף שהנה וראה
 מה .אדם שהקריב כמו קרבן הקריב ,הרע

 וכתוב ,"' וגוניחוחה ריח את 'ה וירח" כתוב
 אמר ".ריוומנע רע האדם לב יצר כי"

 הואיל ,והלאה מכאן ,הוא ברוך הקדוש
 הגוף יתענג ,הרע היצר מאותו נשאב וףוהג

 עשבירק כ" .בשר יאכל ,לו שראוי במה
 הבשר ,בשר כשאוכל ".כל את לכם נתתי
 זה ומתערבים ,הבשר מאותומתענג  שלו

åâå ' áø÷úàã àøùá ïáø÷ àã éðáø÷ úà
ôëì àø]àîã[ ïéâá àøùá ìò àøùá àîã ìò 

 àìà ïéáø÷úî åàì ïéðáø÷ ìëã]ìò) [ïî( àøùá 
 àèç ùð øá éà àðòîù éëäå àøùá ìò àøôëì

àèç äî äîäáú ]øîà àåä êéøá àùãå÷ã[ 
)á à àø÷éå (åâå ïáø÷ íëî áéø÷é éë íãà ' éàîà

 çåøå àùð éðá çåø ãáò àåä êéøá àùãå÷ àìà
å àã ïî àã ùéøôàå äîäáä êë ïéâá) â úìä÷

àë ( çåøå äìòîì àéä äìåòä íãàä éðá çåø
åâå äîäáä' àèç àì ãò àã ïî àã ùøôúî éàãå 

 áéúë äî íãà)èë à úéùàøá (éäìà øîàéå" í
åâå òøæ òøåæ áùò ìë úà íëì éúúð äðä ' áéúëå

 øöéå àèçã ïåéë øéúé àìå äìëàì äéäé íëì
 àôåâá áéàúùà òøä]äéìéã[ãìåú ïåðéà ìëáå  ïé

 àôåâ àäã àîçå çð àúà øúáìå àðéã åäá ãáò
 òøä øöéã àøúàî éðáúà]å[ äîë ïáø÷ áéø÷à

 áéúë äî íãà áéø÷àã)àë ç íù (åäé çøéå" ä
åâå ççéðä çéø úà ')áéúëå ( òø íãàä áì øöé éë

 äàìäìå ïàëî àåä êéøá àùãå÷ øîà åéøåòðî
 âðòúé òøä øöé àåääî áéàúùà àôåâå ìéàåä

 àôåâëúàã äî äéì éæçé áùò ÷øéë àøùá ìåëé
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 נגוהע ומאותו ,ממנוהגוף גדל ו זה עם
 הקדוש אמר .חטאים בכמה חוטא הגוף
 בשר .הגוף על כפרה הבשר ,הוא ברוך
 לכן ,חטא ובו ,וממנ מתרבה ובשר אוכל
הבשר  ,שאוכל והבשר .גופו על לכפר בשר

 מאותו שנשאר הדםלכן ( ,לגוף דם עושה
 לכן ).דם לגוף עושה הבשר ,שאוכל הבשר
 עומד, בחוץ הבשר מאותו שנשאר הדם
 ,שלו הבשר מאותו שנעשה הדם על לכפר

  ".יכפר בנפש הוא הדם כי" שכתוב

 ìë úà íëì éúúð)â è íù ( àøùá ìéëà ãë
 àã áøòúàå äéìéã àøùá âðòúà àøùá àåääî
 àèç àôåâ âðò àåääîå äéðî àôåâ éáøúàå àãá
 ìò äøôë àåä êéøá àùãå÷ øîà ïéàèç äîëá

àøùá àôåâà ]]áùàø [>àøùá < àøùáå ìéëà
ìò àøôëì êë ïéâá àèç äéáå äéðéî éáøúà 

àøùá ìéëàã àøùáå àøùá äéôåâ[ àîã ãéáò 
 àôåâì)]ð"à [ àåääî øàúùàã àîã êë ïéâá

àôåâì àîã ãéáò àøùá ìéëàã àøùá ( êë ïéâá
 ãúòúà øáì àøùá àåääî øàúùàã àîã
 äéìéã àøùá àåääî ãéáòúàã àîã ìò àøôëì

 áéúëã)àé æé àø÷éå (øôëé ùôðá àåä íãä éë:  
 שכתוב ,"םקרבנכ" וכתוב ,"קרבני" כתוב

 זה בין  הבדלמה ,"קרבנכם את תקריבו"
 על שבאים שלמים כמו "קרבני" אלא ,לזה

 ואשמות חטאות כמו "קרבנכם" ,שלום
 "קרבני את" לכן ,ואשם חטא על שבאים

 ,רתוהקט זו "ריח" ,ויין לחם "לחמי" ,בשר
 ברצון הכהן שעושה רוח נחת זו "יניחוח"

 שיר של ברצון והלוים ,הקדוש השם של
 מה ".במועדו לי להקריב תשמרו" .ושבחה

 בבוקר יום בכל תאמר אם ,"במועדו" זה
 שהוא אומר מה( "במועדו" זה מה ,ובערב
 עת באותה ששולט המועדו אלא ,)מועדו

 .ידועה בדרגה למעלה שנמצא הרצון ,רצון
 ,הקרבן כשנקרב ".במועדו" כתוב כן ועל
קליפות לכל ה ומתפזרות ,חלק נוטלים הכל
 רותנוה ,חדיומתי נקרב והיחוד ,עבר

 ,העולמות בכל  ורצוןרצון ונמצא ,מאירים
 יחוד של בסוד נמצא הוא ברוך והקדוש

 אמר .אותו ונשק חייא רבי בא .כראוי אחד
 ללכת ,ניממ יותר, בני ,אתה נאה ,לו

  .ולראות את סבר פני הימים

 áéúë)á çë øáãîá ( íëðáø÷ áéúëå éðáø÷
 áéúëã)àø÷éåá à  (ø÷ú ïéá äî íëðáø÷ úà åáé

 ìò ïééúàã íéîìù ïåâë éðáø÷ àìà éàäì éàä
 ìò ïééúàã úåîùàå úåàèç ïåâë íëðáø÷ íåìù

êë ïéâá íùàå àèç  éîçì àøùá éðáø÷ úà
 çåø úçð àã éççéð úøè÷ àã çéø àøîçå àîäð

àðäë ãéáòãá éàåéìå àùéã÷ àîùã àúåòøá 
 éì áéø÷äì åøîùú äçáùå øéùã àúåòøá

á åãòåîá àîéú éà éåä éàî åãòåî]àîåé ìëá[ 
 åãòåîá åäéà éàî áøòáå ø÷áá]ð" àéøà éàî à

åãòåî åäéàã[ àðîæ àåääá àèìùã åãòåî àìà 
 ìòå àòéãé àâøãá àìéòì çëúùàã åòø àåòø

 áéúë àã)á çë øáãîá ( ïáø÷ ãë åãòåîá
à÷ìåç ïéìèð àìë áéø÷úàâ ïéôéì÷ ïøãáúàå 

ééúàå áéø÷úà àãåçééå àøèñ ìëì ïéðéöåáå ãç
øäðúàé àåòø çëúùàå ï]åòøå[ ïéîìò ìëá 

 àãåçéã àæøá çëúùà àåä êéøá àùãå÷å]àãç[ 
 úåàé äéì øîà äé÷ùðå àééç éáø àúà éæç à÷ãë

 úðà>éøáéðéî < ]éðéî) [éðî( éîçîì êäéîì 
äéìã:  

 שהוא ,המלך דוד ואמר פתח עוד(
 למה א"נ. הבונים מאסו אבן שהוא ,רביעי

 הרביעי שהוא ,המלכות ירש המלך דוד
 כשהגיעו .הלכו ).הבונים מאסו אבן שהוא

) àëìî ãåã øîàå çúô åú>ã< äàòéáø åäéà
åäéàå) áë çé÷ íéìäú(íéðåáä åñàî ïáà  (]ð" à

äàòéáø åäéàã àúåëìî ïéñçà àëìî ãåã éàîà 

                                                           

 ).ו"לש(ב "ג רמ ע"ח' עי א
ה היה מזכיר הכהן על המזבח להעלות עמוד העשן דרך מישור והוא "כתב ברית מנוחה ששם אהו ב

 ). א"נ(ח "ז. ש ברעותא דשמא קדישא"מזבחה ואפשר שז"הקטיר ה"כל ו"ת ה"נרמז בפסוק א
כ "שם מש' א עי"ולעיל סד ע, )ו"לש(א "א ורנט ע"א ורנה ע" סעג רכד"ח' א ועי"פרשת תרומה קמא ע ג

  .ב"ב קנו ע"ה ח"בשם ספר הדע
 .ע מקורו"ו וצ" נוסף בדפ–  לסבר אנפין דיומיןד
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 אמר .השער על יושבים אותם ראה ,אליו
 של הזה הכסא ,להם רוואמ ךֵל ,לשמש לו

 הכל( אחד כל הוא מה עמודים שלשה
 שלא ,למר לו רוואמ לך ,לו אמרו ).אחד

 אבן ,הרביעי שהוא ,המלך דוד אמר לחנם
 ,להם רוואמ לך ,לו אמר .הבונים מאסו

 אבן אמר שהוא בדוד בו מאסו שאיפה
 ראשו את חייא רבי החזיר .הבונים מאסו
 .דבר בזה השמעת ,לו ואמר ,חגאי לרבי
 אמי בני" שכתוב הזה בפסוק שמעתי ,אמר
למה אמר את ש ,"' וגושמוני בי נחרו

 ,המלך דוד עלהוא נאמר ו ,הזה הפסוק
 ועוד .מהם שלו אחיםה אותושדחו כ

 לתת הוא ברוך הקדוש ראה המ ,שמעתי
 אותיות אלא .אחיו מכל ליהודה מלכות

 נתן הוא ברוך והקדוש ,בו חקוקות שמו
 ועוד .המלכות את ירשלכן ו ,לשמו כבוד

 'ד ,ודאי שמו אותיות הנה ,יהודה ,שמעתי
 שנקשר המלך דוד זה אלא ,למה ,איננה
 את ובקשו" שכתוב ,העולם בני מכל בשמו

 דוד הנה ."' וגומלכם דויד ואת אלהיהם 'ה
 תפילין של קשר שהוא ,ועוד ,בשמו קשור
 תפילין של קשר א"ד( המלך דוד ,'ד ,ודאי
  .בשמו נקשר דודלכן ו ,)ודאי

>ñàî ïáà åäéàãíéðåáä åïéîåéã ïéôðà øáñì <[ 
]ð" à åìæà]å[ ïåì àîç äéáâì ïåèî ãë]ã[ ìò éáúé

 øîà àòøú>äéì< éàä ïåì àîéàå ìéæ àùîùì 
 åäî ïéîéé÷ úìúã àééñøë>ãçà ìë< ]ãç àìë[ 

 øîà àðâîì åàìã øîì äéì àîéàå ìéæ äéì åøîà
 íéðåáä åñàî ïáà äàòéáø åäéàã àëìî ãåã

ïåì àîéàå ìéæ äéì øîà ãåãá äéá åìòâ ïàã 
 àééç éáø øãäà íéðåáä åñàî ïáà øîà åäéàã

úòîù äéì øîàå éàâç éáø éáâì äéùéø) [ øãäà
úòîù øîàå éàâç éáâì äéùéø àééç éáø( éàäá 

 áéúëã àø÷ éàäá àðòîù øîà éãéî)å à øéù (
åøçð éîà éðáàåâå éðåîù éá  ' àø÷ éàäã)ãåãá (

]ð ãåãá" àäîìù[ã ìòå åøîà àëìî  àëìî ãå
 àðòîù åúå åäééðî éäåçà äéì åçã ãë øîúà
 àúåëìî áäéîì àåä êéøá àùãå÷ àîç éàî
 ï÷é÷ç äéîùã ïååúà àìà éäåçà ìëî äãåäéì
 ïéâáå äéîùì àø÷é áäé àåä êéøá àùãå÷å äéá

äé àðòîù åúå àúåëìî ïéñçà êë ïååúà àä äãå
ã éàãå äéîùã ']éúéì[ àìà éàîà ]àã[ ãåã 

á øù÷úàã àëìîáéúëã àîìò éðá ìëî äéîù 
)ä â òùåä(ä úà åù÷áå  ' ãåã úàå íäéäìà

åâå íëìî 'øù÷ åäéàã åú äéîùá øéù÷ ãåã àä 
ã éàãå ïéìôú ìù ' àëìî ãåã]øù÷å ïéìôú ìù 

éàãå[äéîùá øù÷úà ãåã êë ïéâáå :  
 שתק .לפניו ישבו שנכנסו כיון .נכנסו

 אלעזר רבי נכנס .שתקו והם אלעזר רבי
 לך ,אומר שהיה אחד קול מעוש ,לחדרו

 הם שהרי ,רוצים שהם מה להם רוואמ
 מי יש אם ,להם אמר ,אליהם חזר .כשרים
 אנו ,לו אמרו .לי שיאמר ,דבר ששמע
 של הצחות מתוך מוארים להיות מחכים

  ולהבין ,העליון רנה

 éáø ÷éúùà äéî÷ åáéúé åìàòã ïåéë åìàò
 äéøãàì øæòìà éáø ìàò å÷éúùà ïåðéàå øæòìà
 äî ïåì àîéàå ìéæ øîà äåäã àì÷ ãç òîù
 øîà åäééáâì øãäà ïåðéà ïéøùëã ïééòá ïåðéàã
 ïðà äéì åøîà éì àîéì äìî òîùã ïàî úéà ïåì
 äàìò àðéöåáã àúåçö åâî àøäðàì ïàëçî

àøáñå  
  ö/à  
  äøåú éøúñ  

 קדשו בהיכל 'וה" ,ואמר פתח .ולהשכיל
 ברוך הקדוש כשרצה ".הארץ כל מפניו הס
 בתוך הסתכל ,העולם את לברוא אהו

 ולא ,רשומים ורשם ,התורה סוד ,המחשבה

 øîàå çúô øáñð)ë á ÷å÷áç (åäéå" ìëéäá ä
õøàä ìë åéðôî ñä åùã÷á êéøá àùãå÷ éòá ãë 

 ìëúñà àîìò éøáîì àåä)á( àæø äáùçî åâ

                                                                                                                                                                                     

ל וזהו מוזר הייתי "ו ממזר כמש"ע ח"ו זנתה ודהמ"ן מאסו הבונים דחשבו דאמו ח"ש אב"ת אבן כמ"ר א
  ).א"נ(ן "מאי. לאחי והארכתי במקומו

 .י"שער מאמרי רשב' עי ב
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 ,התשובה שברא עד , לעמודיכול היה
 ושם ,וםסת וסוד עליון פנימי היכל שהיא

 .בחקיקותיהן האותיותהצטיירו ו נרשמו
 ,הזה בהיכל מסתכל היה ,נברא שזה כיון

 שכתוב ,העולם כל של ציורים לפניו ורושם
 ותמירש לפניו רשום. ארץה כל מפניו הס

 ,שמים לברוא רצה .העולם כל של וציורים
 והתעטף הראשון באור הסתכל ,עשה מה
עוטה אור " שכתוב ,שמים וברא בו

 ".כיריעה שמים נוטה" כך ואחר ,"כשלמה
 עשה ,התחתון העולם לעשות הסתכל

 ורשם הסתכל וממנו ,בו ונכנס אחר היכל
 .םותא וברא למטה העולמות כל את לפניו

 כל מפניו הס קדשו בהיכל 'וה" שכתוב זהו
 כל לפניו םורש ס"ה ,"מפניו הס" ".הארץ

 ששים שהם ,העולם כל שלנקודות ה
 .הן וחמשהן  ששים ,ס"ה כחשבון וחמש

 ,העולם את כשברא לפניו םומירש ולםוכ
 אלא אינו הוא ברוך הקדוש של כבודולכן 

 בדרך םבה והולכים דרכיו שיודעים לאותם
  .כראוי אמת

äáåùú àøáã ãò í÷éîìà àìëéä éäéàã 
 äàìò äàîéðôå ïîúå àîéúñ àæø] åîéùøúà

öàåèåøéé) [îéùøúàå åøééèöàå( ïååúà 
åäééôåìâáá éàäá ìëúñî äåä àã éøáúàã ïåéë 

 áéúëã àîìò ìëã ïéøåéö äéî÷ íéùøå àìëéä
 ïéøåéöå ïéîåùø äéî÷ íéùø õøàä ìë åéðôî ñä
 ìëúñà ãáò äî íéîù éøáîì éòá àîìò ìëã

óèòúàå äàîã÷ øåàáâ áéúëã íéîù àøáå äéá 
)á ã÷ íéìäú ( äèåð êë øçàå äîìùë øåà äèåò

øéë íéîù äàúú àîìò ãáòîì ìëúñà äòé
 ìëúñà äéðîå äéá ìàòå àøçåà àìëéä ãáò

ää ïåì àøáå àúúì ïéîìò ìë äéî÷ íéùøå" ã
)ë á ÷å÷áç (åäéå" ìë åéðôî ñä åùã÷ ìëéäá ä

ä õøàä"ä åéðôî ñ" ïéãå÷ð ìë äéî÷ íéùø ñ
ùîçå ïéúù ïåðéàã àîìò ìëããä ïáùåçë " ñ

î÷ íéùø åäìëå ïåðéà ùîçå ïåðéà ïéúù ãë äé
 àåä êéøá àùãå÷ã àø÷é êë ïéâá àîìò àøá
 äá ïéëäîå éåçøà ïéòãéã ïåðéàì àìà åäéà åàì

úåàé à÷ãë èåù÷ çøåàá:  
 אש באה ,עמם מדבר שהיהכ ,בינתיים

 קול שמעו .בחוץ ישבו והם ,אותו והקיפה
 המלך הביאני ,קדוש אי ,אומר שהיה אחד

 ,הזקן פני של החדרים אותם בכל ,חדריו
 שנמסרו )הקדושה הרענה( הקדוש רענה

 קניםומתכולם ש ,בידו שלהם המפתחות
 ,הקדושים ובחייך .שבשבילך ולאותם לך
 .בך ונשמחה נגילה השמים צבא כל

 נפל רב ופחד הזדעזעו ,כך ראו כשאלה
 נצא ,לזה ראויים איננו ,אמרו .עליהם
 כל שם ישבו ).הלכו( .לדרכנו ונלך מכאן
 אין ,אמרו ,אותו לראות יכלו ולא יום אותו
 .כאן שנשב הוא ברוך הקדוש של רצונו
   .והלכו משם יצאו

 àøåð àúà åäééãäá éòúùî äåäã éëäãà
 àì÷ ãç åòîù øáì åáúé ïåðéàå äéì øçñàå

] ìëá åéøãç êìîä éðàéáä àùéã÷ éà øîà äåäã
 ïåðéàà àùéã÷ àîéìåò ïéôðàã àáñã ïéøã]ð" à

àúùéã÷ àúîéìåò[åäìéã ïçúôî åøñîúà  ï
 äéãéáå êééçáå êðéâáã ïåðéàìå êì ïð÷úî åäìë

 ãë êá äçîùðå äìéâð àéîùã àìéç ìë àùéã÷
åòæòãæà éëä ïéìà åîç[ åäééìò ìôð éâñ åìéçãå 

 êäðå ïàëî ÷åôð éàäì ïééæç ïðà úéì éøîà
 ïéçøåàì)åìæà (]ïîú åáúé[ àìå àîåé àåää ìë 

 àùãå÷ã àúåòø úéì åøîà äéì éîçîì åìéëé
àåä êéøá >àëä áéúéðã<éìæàå ïîúî å÷ôð :  

 ,ואמר חייא רבי פתח ,הולכים בעודם
 ."' וגודברו שיוע כח ריוגב מלאכיו 'ה ברכו"

 של העמים שאר מכל ישראל אשריהם
 בהם התרצה הוא ברוך שהקדוש ,העולם

 חלקו אותם ועשה ,העמים שאר מכל
 ,קדושה תורה להם נתן כן ועל ,ונחלתו
 ,סיני הר על אחד ברצון היו שכולם משום

 øîàå àééç éáø çúô éìæà ååäã ãò)éìäú í
ë â÷ (åäé åëøá" åøáã éùåò çë éøåáâ åéëàìî ä

åâå ' àîìòã ïéîò øàù ìëî ìàøùé ïåðéà ïéàëæ
] ïéîò øàù ìëî åäá éòøúà àåä êéøá àùãå÷ã

ãáòå) [òò"ãáòã æ( ìòå äéúðñçàå äé÷ìåç ïåì 
 àùéã÷ àúééøåà ïåì áéäé àã]ïéâá[ ååä åäìëã 

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"לש(ג "א פ"פדר א
 ).א"ד( מבינה ונקודי מחכמה וטעמי מכתר 'פי ב
  ).א"נ(מ "ב בר”פנחס רמה ע ג
  .יהל אור' עי ד
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 שהקדימו כיון .לשמיעה עשיה והקדימו
 הוא ברוך הקדוש קרא ,לשמיעה עשיה

 אתם כאן עד ,להם אמר .שלו לפמליה
 והלאה מכאן ,בעולם יַנלַפ יחידים הייתם

 לכם אין .בכל עמהם חברים בארץ בני הנה
 יתחברו שישראל עד שמי את לקדש רשות
 חברים יחד תהיו לכםווכ ,בארץ עמכם
 עשיה שהקדימו משום ,שמי את לקדש

 המלאכים שעושים דוגמאכ לשמיעה
 מלאכיו 'ה ברכו" שכתוב ,ברקיע העליונים

 ,"דברו בקול עולשמ דברו שיועגבורי כח 
  ".עולשמ" כך ואחר ,בהתחלה "עושי דברו"

 äéùò åîéã÷àå éðéñã àøåè ìò àãç àúåòøá
 àø÷ äòéîùì äéùò åîéã÷àã ïåéë äòéîùì

îôì àåä êéøá àùãå÷ ãò ïåì øîà äéìéã àéì
 ïàëî àîìòá éàî÷ ïéàãéçé ïåúéåä ïåúà àëä
 àìëá åëééãäá íéøáç àòøàá éðá àä äàìäìå
 ïåøáçúé ìàøùéã ãò éîù àùã÷ì åùø åëì úéì
 íéøáç àãçë ïååäú åäìëå àòøàá åëééãäá
 äòéîùì äéùò åîéã÷àã ïéâá éîù àùã÷ì
 áéúëã àòé÷øá éãáò éàìò éëàìîã àðååâë

äé åëøáå" òåîùì åøáã éùåò çë éøåáâ åéëàìî ä
 øúáìå àúéîã÷á åøáã éùåò åøáã ìå÷á

òåîùì:  
 אותם אלו ,"מלאכיו 'ה ברכו" ,אחר דבר

 הקדוש לפני חשובים שהם בארץ הצדיקים
 ,ברקיע העליונים כמלאכים הוא ברוך

 יצרם על שמתגברים כח גבורי שהם משום
 עולשמ" .שונאו על שמתגבר טוב בוריכג

 קול עולשמ יום בכל שזוכים ,"דברו בקול
 יכול מי כעת .שמצטרכים בשעה מלמעלה
 אשרי ,עליונים קדושים אותם עםלעמוד 

 אשרי ,לפניהם לעמוד שיכולים אותם
 נצלילה )שיוכל למי( שיכולים אותם

 הוא ברוך הקדוש של השגחתו .מלפניהם
 להכנס יכולים אנו איך .יום בכל עליהם

 ותקרב תבחר אשרי" כתוב זה ועל ,לפניהם
 לו עוז אדם אשרי" וכתוב, "חצריך ישכון

  ."' וגובך
  

åäé åëøá øçà øáã" ïåðéà ïéìà åéëàìî ä
 àùãå÷ éî÷ ïéáåùç ïåðéàã àòøàá àé÷éãö
 ïåðéàã ïéâá àòé÷øá éàìò éëàìîë àåä êéøá
 áè øáâë ïåäéøöé ìò éøáâúîã çë éøåáâ
 ïàëæã åøáã ìå÷á òåîùì äéàðù ìò øáâúîã

ìëá àúòùá àìéòìî àì÷ òîùîì àîåé 
 åäééãäá í÷éîì ìéëé ïàî àúùä åëéøèöàã
 í÷éîì éìëéã ïåðéà ïéàëæ ïéðåéìò ïéùéã÷ ïåðéàã

 åäééî÷]å[ ïåðéà ïéàëæ]éìëéã[) ìåëééã ïàîì (
 êéøá àùãå÷ã àúåçâùà åäééî÷î àáæúùàì

ëé ïðà êéä àîåé ìëá åäééìò àåäìé ìòéîì ï
 áéúë àã ìòå åäééî÷)éìäúíäñ ä  ( éøùà

 áéúëå êéøöç ïåëùé áø÷úå øçáú)å ãô íù (
åâå êá åì æåò íãà éøùà'à:  

  øäæ  
 ".לי תתן מה ה"יהו אדני אברם ויאמר"

 ד"יו "אלהים" .ד"יו ן"נו ת"דל ף"אל "י"אדנ"
 בנקודה " יהואלהים( א"ה ו"וי א"ה

 שני של בוריח ,הדבר סוד אלא ).אלהים
 עולםוה התחתון העולם ,יחד עולמות
 ,"ערירי הולך ואנכי לי תתן מה" .העליון

 בן לו שאין מי שכל ,ולמדנו .בן לי שאין
 שנאמר כמו ,ערירי נקרא הזה בעולם

 הדבר אמר מה על ,ואברהם ".יהיו ערירים"
 האמין לא כביכול ,לי תתן מה שאמר הזה

 הקדוש לו אמר אלא .הוא ברוך בקדוש
 ,הזה בעולם "לך מגן אנכי" ,הוא ברוך

 מיד .הבא בעולם "מאד הרבה שכרך"
 מה" ואמר החכמה בסוד אברהם התעורר

ðãà íøáà øîàéå"åäé é" éì ïúú äî ä
)á åè úéùàøá (]ðãà"é[ìà "ìã ó"åð ú"åé ï" ã

éäìà"íá )åé"ä ã"éå à"ä å"à( ]Áéå" ãÉä" àÄå" àéä"à (
 àãçë ïéîìò ïéøúã àøåáç äìîã àæø àìà

å äàúú àîìò éëðàå éì ïúú äî äàìò àîìò
 éøéøò êìåä)íù ( ìëã àðôéìåàå øá éì úéìã

 éøéøò éø÷à àîìò éàäá àøá äéì úéìã ïàî
 øîà úàã äîë)àë ë àø÷éå ( åéäé íéøéøò

 éì ïúú äî øîàã àã äìî øîà äî ìò íäøáàå
á÷á äéá ïéîàä àì åìéàë ìåëéáë" øîà àìà ä

á÷ äéì" êøëù àîìò éàäá êì ïâî éëðà ä
 íäøáà øòúà ãéî éúàã àîìòá ãàî äáøä

                                                           

  ).הערת הזוהר(ת "כ ס"ע א
 ).א"נ(מ "א. עלמא עלאה ועלמא תתאה' י במ"ג בבינה ואדנ"י שם ס"ו ה"י וא"ד ה"ל יו"ל דצ"ר ב
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 שכר מקבל שלא ידעתי שהרי ,"לי תתן
 .בן מוליד שלא אדם ההוא עולםב כנסילה
 לךוה ואנכי לי תתן מה" אמר זה ועל

 .בו זכיתי שלא ,לי תתן לא שהרי ,"ערירי
 ,הזה בעולם בבנים זוכה שלא שאדם מכאן

 לתוך להכנס אההו בעולם זוכה לא
 באצטגנינות רואה היה ואברהם .הפרגוד

  אתו ויוצא" ,כתוב מה .יוליד שלא שלו

 àðòãé àäã éì ïúú äî øîàå àúîëçã àæøá
 ùð øá àîìò àåääá äéá ìòéîì øâà ìéá÷ àìã
 éëðàå éì ïúú äî øîà àã ìòå øá ãéìåà àìã
 äéá àðéëæ àìã éì ïúú àì àäã éøéøò êìåä
 àì àîìò éàäá ïéðáá éëæ àìã ùð øáã ïàëî

 àìòàì àîìò àåääá éëæ]åâ[ )á( àãåâøô
 ãéìåé àìã äéìéã úåðéðâèöàá éîç äåä íäøáàå

 áéúë äî)ä åè úéùàøá (åúåà àöåéå  
  ö/á  

 ,הוא ברוך הקדוש אמר לו( ."' וגוהחוצה
 מוליד אינו אברם ,שלך מאצטגנינות צא

   ).מוליד אברהם

 äöåçä]åâå'[) ]ð"à [à"á÷ ì" àö ä
 íäøáà ãéìåî åðéà íøáà êìéã úåðéðâèöàî

ãéìåîà(:  
 תסתכל אל ,הוא ברוך הקדוש לו אמר

 זהו .בן לך יהיה שמי של בסוד אלא ,בזה
 השם של הסוד ".זרעך יהיה כה" שכתוב
 ולא )בן( זה עם לו נקשר שמשם הקדוש
  .האחר מהצד

 ימצא בה ,לתפלה השער שהוא ,"כה"
 ,"כה" .בקשתו את אדם ימצא בה ,ברכה
 מצד שהרי ,הגבורה מצד שבא הצד אותו

 ואותו צד הגבורה נקרא , יצחקבא הגבורה
 ולא ,לעולם פירות באים שמשם ,"הכ"

 אז .ומזלות כוכבים של שלמטה מהצד
 נדבק ולא למעלה נדבק ,"'בהוהאמין "

 בכוכבים ולא ,"'בהוהאמין " .למטה
 שירבה לו שהבטיח ,"'בהוהאמין " .ומזלות

 ,"'בהוהאמין " .הבא לעולם שכרו את
 לו יבא משםש ,לו שנתנה הדרגה באותה

 ".צדקה לו ויחשבה" .בעולם להוליד זרע
 כאלו , על גב שהיא דיןשאף ,"לו ויחשבה"

 אחר דבר .הזאת "כה"ההיא רחמים 
 עליון קשר שקשר ,"צדקה לו ויחשבה"

 הנה , בא וראה.יחד לחברם בתחתון
 .מוליד אינו אברם ,מוליד אברהם ,העירו

 בעודו ישמעאל את הוליד שהנה תאמר וכי
 הקדוש לו שהבטיח ההוא הבן אלא ,אברם
 ,אברם בעודו אותו הוליד לא ,הוא ברוך
 כיון .למטה הוליד אברם בעודו שהרי

 הוליד אז ,בברית ונכנס אברהם שנקרא
 בקשר מוליד אינו אברםלכן ו .למעלה

 ונקשר ,שאמרנו כמו מוליד אברהם ,עליון
  .ביצחק למעלה

à"á÷ ì" àæøá àìà éàäá ìëúñú àì ä
äé éîùãää øá êì à" ã)íù ( àæø êòøæ äéäé äë

 àãá äéì øù÷úà ïîúîã àùéã÷ àîùã)àøá (
 àøçà àøèñî àìå  

äã äëéàúåìöì àòøú àá äëøá çëùé äá 
 àøèñ àåää äë äéúìàù ùð øá çëùé äá
 äøåáâã àøèñî àäã äøåáâã àøèñî àééúàã
 éø÷à äë äøåáâã àøèñ àåääå ÷çöé àúà à÷

ì éøéôå ïéáéà ïééúà ïîúîã àøèñî àìå àîìò
ìæîå àéáëëã àúúìãúå ïéãë >åäéá ïéîàäå"ä< 

 ïéîàäå àúúì ÷áãúà àìå àìéòì ÷áãúà
åäéá"åäéá ïéîàäå éìæîå àéáëëá àìå ä" ä

 ïéîàäå éúàã àîìòì äéøâà éâñéã äéì çèáàã
åäéá" ïîúîã äéì áéäééúàã àâøã àåääá ä

 åì äáùçéå àîìòá àãìåàì àòøæ äéì éúéé
åì äáùçéå ä÷ãö éäéàã áâ ìò óàã )ã( àðéã

 àéä åìéàë)ã( éîçø]äë éàä[ äáùçéå øçà øáã 
 àøáçì äàúúá äàìò àøù÷ øéù÷ã ä÷ãö åì

 éæç àú àãçë ïåì]åøòúà àä[ ãéìåî íäøáà 
 ãéìåà àäã àîéú éëå ãéìåî åðéà íøáà
 àøá àåää àìà íøáà åäéàã ãåòá ìàòîùé

 çèáàã>äéì <)ïåì(á÷ " åäéàã ãåòá ãéìåà àì ä
 àúúì ãéìåà íøáà åäéàã ãåòá àäã íøáà
 ãéìåà ïéãë úéøáá ìàòå íäøáà éø÷úàã ïåéë
 àøåù÷á ãéìåî åðéà íøáà êë ïéâáå àìéòì
 øù÷úàå ïøîàã äîë ãéìåî íäøáà äàìò

÷çöéá àìéòì:  

                                                           

  ).ב"ב עה ע"ביאורים ח(ולכן בו תלוי העיבור ' הוא בסוד נוק' מילוי ה א
 .זוהר הרקיע' עי ב
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 שנים ותשע שנה תשעים בן אברם ויהי"
 מבלעדי והאל מי כי" ,פתח אבא רבי ."'וגו
 את אמר המלך דוד ."' וגוצור ומי 'ה

 מי ,"'ה מבלעדי והאל מי כי" ,הזה הפסוק
 דבר לעשות שיכול הממונה או השליט הוא

 הקדוש מעם שהצטוה מי אלא .'ה מבלעדי
 עומדים אין שכולם משום ,הוא ברוך

 ומי" .דבר לעשות יכולים ולא ברשותם
 כח לעשות שיכול התקיף הוא ומי ,"צור

ולם  כאלא .אלהינו מבלעדי מעצמו וגבורה
 לעשות יכול ולא ,הוא ברוך הקדוש ביד
 אל מי כי" ,אחר דבר .מרשותו רק דבר

 הכל הוא ברוך שהקדוש ,"'ה מבלעדי
 הכוכבים במראה שנראה כמי ולא ,ברשותו
 והקדוש ,דבר מראים שכולם ,והמזלות

 צור ומי" .אחר צבעל מחליפו הוא ברוך
 כמו צייר שאין ,פרשוה הרי ,"אלהינו זולתי

 ,שלם צייר שהוא ,הוא ברוך שהקדוש
 ומשלים ,דמות בתוך דמות יריומצ עושה

 הב ומכניס ,יותקונ בכל הדמות אותה את
 לכן ,העליון קוןילת שדומה ,עליונה נפש
  .הוא ברוך הקדוש כמו צייר אין

åâå íéðù òùúå äðù íéòùú ïá íøáà éäéå '
)à æé úéùàøá ( çúô àáà éáø)ù"áì áë á ( éë

ìà éîäå éãòìáî åäé"åâå øåö éîå ä ' àëìî ãåã
ìà éî éë àø÷ éàä øîàäååäé éãòìáî " ïàî ä

ëéã àðîî åà àèéìù àåäå éãî ãáòîì ì
åäé éãòìáî"á÷ íòî ã÷ôúàã äî àìà ä" ä

 éìëé àìå éîéé÷ åäééúåùøá àì åäìëã ïéâá
 ìéëéã óé÷ú åäéà ïàîå øåö éîå éãî ãáòîì
 éãòìáî äéîøâî äøåáâå àô÷åú ãáòîì

]åðéäìà) [äåäé(á÷ã àãéá åäìë àìà " àìå ä
 éãî ãáòîì ìéëé]äéúåùøá øá) [äéúåùøî( 

åäé éãòìáî ìà éî éë øçà øáã"á÷ã ä" àìë ä
 àéáëëã åæéçá éæçúàã ïàîë àìå äéúåùøá

á÷å äìî ïééæçà åäìëã éìæîå" äéì óìçà ä
ðéäìà éúìåæ øåö éîå àøçà àðååâì" äåî÷åà àä å

)á÷ã äîë øééö úéìã"ä] (úéìá÷ë øééö "ä[ 
 àð÷åéã åâ àð÷åéã øééöå ãéáò íéìù øééö åäéàã

äéðå÷ú ìëá àð÷åéã àåääì íéìùàå)å( äá ìéòàå 
 úéì êë ïéâá äàìò àðå÷úì éîãã äàìò ùôð

 øééö]á÷ë"ä) [á÷ øá"ä(:  
 ,אדם של הזרע מאותו ,בא וראה
 ונקבתו ,לנקבתו תשוקתו כשמתעוררת

 ,דיח שניהם מתחברים אז ,אליו מתעוררת
 דמויות משתי שכלול אחד בן מהם ויוצא
 צייר הוא ברוך שהקדוש משום ,כאחד
 צריך כן ועל ,משניהם שנכלל בציור אותו
 כדי ,ההוא בזמן עצמו את לקדש אדם

 .כראוי שלם בציור ההיא הדמות שימצא
 הם גדולים כמה , בא וראה,חייא רבי אמר

 שהרי .הוא ברוך הקדוש של מעשיו
 כדוגמת היא האדם לש והציוראומנות ה

 הוא ברוך הקדוש ויום יום ובכל ,העולם
 ואחד אחד כל זווגים וגוומז ,םעול בורא
 טרם דמותם את צייר והוא ,לו כראוי
  .לעולם בואם

 øòúà ãë ùð øáã àòøæ àåääî éæç àú
 äéáâì úøòúà äéá÷åðå äéá÷åð éáâì äéúáåàéú
 øá åäééðî ÷ôðå àãçë åäééååøú ïøáçúî ïéãë

ëã ãçá÷ã ïéâá ãçë ïéð÷åéã ïéøúî ìéì" øééö ä
 éòá àã ìòå åäééååøúî ìéìëúàã àøåéöá äéì
 ïéâá àðîæ àåääá äéîøâ àùã÷ì ùð øá
 éæç à÷ãë íéìù àøåéöá àð÷åéã àåää çëúùéã

à" éåãáåò ïéáøáø ïåðéà äîë éæç àú àééç ø
á÷ã"àøåéöå àúåðîåà àäã äà åäéà ùð øáã 

åéå àîåé ìëáå àîìòã àðååâë àî]á÷"ä[ éøá 
îìòà) á÷"ä( éæç à÷ãë ãçå ãç ìë ïéâååæ âååæî 

àîìòì ïåúéé àì ãò ïåäéð÷åéã øééö àåäå äéìá:  

 זה" כתוב ,שמעון רבי שאמר ,בא וראה
 אלא ,לו היה ספר וכי ,"אדם תותולד ספר

 לאדם הראה הוא ברוך שהקדוש ,פרשוה

 áéúë ïåòîù éáø øîàã éæç àú) ä úéùàøá
à ( äåä øôñ éëå íãà úåãìåú øôñ äæ]äéì[ àìà 

á÷ã äåî÷åà" øåã ïåùàøä íãàì äéì éîçà ä

                                                           

נ הראש של האדם כנגד עולם המלאכים ומצואר "א. פירוש כי העולם יש לו ראש ושאר אברים כנודע א
ב רבינו הקדוש ”עד הטבור כנגד עולם הגלגלים ומטבור ולמטה כנגד עולם השפל וזה שאמרו שבת קיח ע

דהיינו שזקף רבי עשר אצבעותיו ל "ונ. ח"ז. שלא הניח ידו מטבורו למטה שלא רצה להנות מעולם השפל
נראה . ם"א. מתחת לטבורו' שלא הניח אפילו אצבע קטנה וכו' ואמר לא נהנתי אפילו באצבע קטנה וכו

 ).א"נ(ן "מאי. ז המתייחס מטבור ולמטה ופשוט ואפשר טבור גימטריא זיר לזוכה"שכוונתו לעוה
 ).א"ד(א ”עיין בפרדס בסוף שער מהות והנהגה ולעיל נה ע ב
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 הראה איך .'וכו ודורשיו דור דור הראשון
 שהםרוח הקודש ב שראה תאמר אם ,לו

 בחכמה שרואה כמי לעולם לבא עתידים
 בעין ראה אלא ,כך לא ,לעולם באש מה
 לעמוד שעתידים הדמות ואותה , כולםאת
 ,מהול .בעין ראה הוא כולם את ,בעולם בה

 הנפשות כל ,העולם שנברא שמיום משום
 עומדות כולן ,האדם בבני לעמוד העתידות

 הדמות הבאות הוא ברוך הקדוש לפני
  בה לעמוד שעתידות ממש

åëå åéùøåãå øåã'à àîéú éà äéì éîçà êàéä 
 àîìòì éúéîì ïéðéîæ ïåðéàã àùãå÷ çåøá àîçã

ì éúééã äî àúîëçá àîçã ïàîë åàì àîìò
 àð÷åéã àåääå åäìë àðéòá àîç àìà éëä

 í÷éîì ïéðéîæã]äéá[ àîìòá )éàäá ( àîç åäìë
àðéòáá àîìò éøáúàã àîåéîã ïéâá àîòè éàî 

 åäìë àùð éðáá í÷éîì ïéðéîæã ïàùôð åäìë
á÷ éî÷ ïéîéé÷" ïéðéîæã ùîî àð÷åéã àåääá ä

äéá í÷éîì  
  àö/à  

 ,םהצדיקי אותם כל דוגמא זוכ .בעולם
 הנפשות כל ,הזה העולם מן שיוצאים יאחר

 להם ןימזמ הוא ברוך והקדוש ,עולות
 שהיו דוגמאכ בה להתלבש אחרת דמות

אדם ו ,לפניו עומדים לכן כולם ,הזה בעולם
 ,תאמר ואם .בעין אותם ראההראשון 

 בא ,בקיומם עמדו לא אותם שראה שאחר
 הם הוא ברוך הקדוש דברי כל ,ראהו

 ,לעולם שיורדים עד לפניו ועומדים בקיום
 פה ישנו אשר את כי" כתוב וז כדוגמא

 האדם בני שכל ,פרשוה הרי ,"'וגו
 .שם נמצאו כולם ,בעולם להיות שעתידים

 אשר את" כתוב שהרי ,להסתכל יש כאן
 שיצאו )לםוכ( אלו ומשמע ,"' וגופה איננו

 עמנו" שכתוב משום ,שם שעמדו מאותם
 אלא .היום עומד עמנו כתוב ולא ,"היום
 נראו שלא אלא ,שם עמדו כולם )כאן( ודאי
 גב על אף "היום עמנו" כתוב לכן ,לעין
 כאן נראו לא מהל ,תאמר ואם .נראו שלא
 אותם שראה הראשון לאדם שנראו כמו
 ,כאן אלא .יותר ראו כאן והרי ,בעין עין

 מראה רואים היו ,לישראל תורה כשנתנה
 ,בעין עין ומסתכלים עליונות ודרגות אחר
 בכבוד ולראות להסתכל משתוקקים והיו

ðéà ìë àã àðååâë àîìòá øúá àéé÷éãö ïå
á÷å ï÷ìñ ïàùôð åäìë àîìò éàäî ïé÷ôðã" ä

 àðååâë åäá àùáìúàì àøçà àð÷åéã ïåì ïéîæà
 äéî÷ ïéîéé÷ åäìë êë ïéâá àîìò éàäá ååäã
 øúá àîéú éàå àðéòá ïåùàøä íãà ïåì àîçå
 éåìî ìë éæç àú åäééîåé÷á éîéé÷ àì ïåì àîçã

á÷ã"úçðã ãò äéî÷ åîéé÷å ïåðéà àîåé÷á äå 
 áéúë àã àðååâë àîìòì)ãé èë íéøáã ( úà éë

åâå äô åðùé øùà ' àùð éðá åäìëã äåî÷åà àä
 àëä ïîú åçëúùà åäìë àîìòá éåäîì ïéðéîæã

 áéúë àäã àìëúñàì úéà)íù ( åððéà øùà úà
 äô]åâå'[ òîùîå ]åäðä[) åäìë ( ïåðéàî ïå÷ôéã

ïîú åîéé÷ãâ áéúë àìå íåéä åðîò áéúëã ïéâá 
îåò åðîòíåéä ãã éàãå àìà )àëä ( åîéé÷ åäìë

 ïîú]àìã àìà) [àìå( êë ïéâá àðéòì åæçúà 
 éàå ïåæçúà àìã áâ ìò óà íåéä åðîò áéúë
 äîë àëä ïåæçúà àì àîòè éàî àîéú
 àðéòá àðéò ïåì àîçã ïåùàøä íãàì ïåæçúàã
 úáéäééúà ãë àëä àìà øéúé éæçúà àëä àäå

 ïéâøãå àøçà åæéç ìàøùéì àúééøåà ååä ïéàìò

                                                                                                                                                                                     

בדור לדוגמא  , ואם יהיו זכאין יזכו למדה ההיא,מדה השלטת בדור ההואבכל דור מהי ה שהראה לו א
 ).ב"ח ג ע"א על תז"בהגר (סדיםחו גומלי הימדת החסד יהשייך ל

 .מ דף פה ופו"ב' עי ב
כלומר משמע שלא היו שם באותו מעמד הר סיני אלא ' ומשמע כלהו דיפקון מאינון דקיימי תמן וכו ג

תם שיצאו מאותם שהיו עומדים שם דהיינו בניהם אשר יקומו אחריהם לבד משמע כן מדכתיב עמנו או
כ קשה איך אמרת דכלהו בני נשא דזמינין למהוי "היום כלומר עמנו הם יושבים בהעלם במוח האב וא

באים ש ה"בעלמא דהא קרא כתיב עמנו היום דהיינו הבנים שבמוח האב שהם עמו דוקא ולא בני בניהם וכ
אחריהם ולא כתיב עמנו עומד היום דאי הוה אמר הכי לא הוה משמע אלא אותם שעומדים ממש שם 

כ איך אמרת דכלהו בני נשא דזמינין למיתי לעלמא "דהיינו בניהם אשר כבר נולדו והם עומדים עמהם וא
 ).נ"ש(' עד הדור האחרון קיימו תמן וכו

משמע שהם לא היו שם כלל אלא שהכריתות ברית היה כ עומד היום הרי "ל מדלא כתיב עליהם ג"ר ד
' ועי' כ אבל הבנים עצמם לא היו שם כלל על זה אמר כי לא כן הוא אלא ודאי וכו"עם האבות על הבנים ג

 ).ו"לש(תירוץ אחר בזה משום שעל הנשמות לא שייך לומר לשון עומד ' ו' כח סי' שמות רבא פר



 øäæúéùàøá 

432 

 של העליון הכבוד את ראולכן ו ,רבונם
 ,כן ועל .מאחר ולא לבדו הוא ברוך הקדוש

 ,בעולם לעמוד שעתידים האדם בני כל
 הוא ברוך הקדוש לפני עומדיםכולם 
 לעמוד שעתידים ממשדמויות ה באותן

 ספרך ועל עיניך ראו גלמי" שכתוב זהו .בהן
 משום ,מהל ,"עיניך ראו גלמי" ."'וגו

לכן ו ,כזה היתה עליונה אחרת שדמות
 ריהצי מי ,"אלהינו זולתי צור ומי" כתוב
 כמו )זה עם זה( הכל )שכולל( ירישצ הטוב

 ,"אלוה מי כי" ,אחר דבר .הוא ברוך הקדוש
 שנכלל כלל הוא אל שהרי ,הדבר סוד זה

 היא הזה שאל תאמר ואם .הדרגות מכל
 בכל זעם ואל" שכתוב משום ,אחרת דרגה

 'ה מבלעדי אל אין שהרי , בא וראה,"יום
 כן ועל .לעולמים נפרד ולא לבדו שאינו
 צור ומי ,'וגו 'ה מבלעדי אל מי כי" כתוב

 ,אחד הכל אלא ,לבדו אינו צור שהרי ,"'וגו
 כי ך והשבות אל לבבהיום וידעת" ככתוב

  ."' וגוהאלהים הוא 'ה

 ïéáéàú ååäå àðéòá àðéò ïàìëúñîå ïàîç
 êë ïéâáå ïåäéøîã àø÷éá éîçîìå àìëúñàì

á÷ã äàìò àø÷é åîç" àøçàî àìå éåãåçìá ä
 àîìòá àîéé÷ì ïéðéîæã àùð éðá åäìë àã ìòå

á÷ éî÷ éîéé÷ åäìë" ùîî ïéð÷åéã ïåðéàá ä
ää äéá àîéé÷ì ïéðéîæã" ã)æè èì÷ íéìäú ( éîìâ

êéðéò åàøåâå êøôñ ìòå  ' éàî êéðéò åàø éîìâ
 éàäë éåä äàìò àøçà àð÷åéãã ïéâá àîòè

 áéúë êë ïéâáå)áì çé íù ( éúìåæ øåö éîå
ðéäìà" áè øééö ïàî å]øééöã[) ìéìëã ( àìë) àã

àãá (á÷ë" øçà øáã ä)ùí(åìà éî éë " àã ä
ìà àäã äìîã àæøà  àììë]àåä[ ìéìëúàã 

ìà àäã àîéú éàå ïéâøã åäìëî àâøã åäéà 
 áéúëã ïéâá àøçà)áé æ íù ( íåé ìëá íòåæ ìàå

ìà úéì àäã éæç àúáåäé éãòìáî " åäéà åàìã ä
áéúë àã ìòå ïéîìòì ùøôúà àìå éåãåçìá 

)ù"áì áë á (åäé éãòìáî ìà éî éë"åâå ä '] éîå
åâå øåö'[ àìë àìà éåãåçìá åäéà åàì øåö àäã 

 áéúëãë ãç)èì ã íéøáã (äå íåéä úòãéå úåáù
åäé éë êááì ìà"éäìàä àåä ä"åâå í':  

 היה ,אברהם שנמול טרם ,בא וראה
, שנאמר כמו ,לבדו מחזה מתוך עמו מדבר

 במחזה אברם אל 'ה דבר היה" שכתוב
 שכל הדרגה ,המראה באותו "במחזה" ,"'וגו
 והמחזה .שנאמר כמו ,בה נראותדמויות ה

לכן ש תאמר ואם .הברית סוד הוא הזה
 המראה הדרגה שהיא משום ,מחזה נקרא
 נקראת ואז( בה נראותדמויות ה שכל

 שטרם ,בראשונה אמרת הרי ,)מחזה
 רק ,עמו מדבר היה לא ,אברהם שנמול
 הדרגות עליה שורים שאין הזו הדרגה

 המראה ,במחזה אמרתעכשיו ו ,האחרות
 טרם והרי ).הוא( העליונות הדרגות כל של

íäøáà øæâúà àì ãò éæç àúâ ìéìîî äåä 
 äîë éåãåçìá äæçî åâî äéîò]øîúàã) [ïøîàã( 

áéúëã) à åè úéùàøá (åäé øáã äéä" ìà ä
åâå äæçîá íøáà ' àâøã åæéç àåääá äæçîá

ìëãã éàäå øîúàã äîë äéá ïééæçúà ïéð÷åéã 
 êë ïéâáã àîéú éàå úéøáã àæø åäéà äæçî

âøã åäéàã ïéâá äæçî éø÷à ïéð÷åéã ìëã åæéç à
 äéá ïééæçúàäæçî éø÷à ïéãëåäúøîà àä å 

 íäøáà øæâúà àì ãòã àúéîã÷á äåä àì
 éåìò ïàøù àìã àâøã éàä øá äéîò ìéìîî
 ìëã åæéç äæçîá úøîà àúùäå ïéðøçà ïéâøã

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(' היינו מ). א"ד(א ”בהקדמה ח ע א
רחמים ותירץ ' שכולל כל דרגין ויש בה' קאי על מ' כ איך אל שבאלו"וא' פירוש ואל זועם קאי על מ ב

  ).א"נ(מ "א. 'ת מ"שהם ת' שתמיד מחובר אל עם ה' דלית אל מבלעדי ה
ח נמי הוא כמו אמר מר שהביאו לעיל מימרא זו דף פח וחזר "האי ת' ח עד לא אתגזר אברהם וכו"ת ג

ר "מוהר(ר יהודה "א: ח"ז. דוק ותשכח אומרו כמא דאמרן כמא דאתמר' להקשות ואי תימא וכווהביאו כאן 
: ס דלא גרסי ליה"י' ה מזווג זווגין וכו"קב). אמר בת פלוני לפלוני ה"ר יצחק קב"ה גורס א"צמח הרב זלה

רוזא הכא ותירץ בת פלוני לפלוני והיא היא קושיא דמאי כ' מאי קא מיירי כלומר מאי חידושא איכא באמיר
עלייהו הוי צריך הכרוז ' ה דידע אינון רוחין ונשמתין מחבר לון כדבקדמיתא ומכרז"עד קב' אבא וכו' ר

 ).נ"ש(ח "ז. וידיעתו שזה זווגו של זה מקדמת דנא קודם צאתם' להודיע כחו ית
 ).א"ד(א ”א וקצא ע”ב רג ע”קמט ע ד
 .ק" מוסגר בדפ–וכדין אקרי מחזה  ה
  ).הערת הזוהר(ב ”פח ע ו
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 אברם אל 'ה דבר היה" כתוב שנמול
 של המראה היא הזו הדרגה אלא ".זהבמח

 הדרגות של ובמראה ,העליונות הדרגות כל
 הזמן שבאותו גב על ואף .נתקנה העליונות

 במראה הזו הדרגה ,מהול היה לא אברהם
 אותם ובכל ,היא העליונות הדרגות של
 אותם של והמראה .עומדתצבעים ה
 צבע מימין אחד ,תחתיה עומדצבעים ה

 שכלול אחד ,םואד עצב משמאל ואחד ,לבן
צבעים ה שכל המראה והוא ,צבעיםה מכל

 במראה זה ועל .עליו עומדים העליונים
 גב על ואף .עמו ודבר אברהם על עמד הזה
 'ה וירא" ,כתוב מה שנמול כיון .נמול שלא

  ".אברם אל

 ïéàìò ïéâøã)åäéà (]äååà[áéúë øæâúà àì ãò  
åäé øáã äéä" éàä àìà äæçîá íøáà ìà ä

 ïéâøãã åæéçáå åäéà ïéàìò ïéâøã ìëã åæéç àâøã
 àðîæ àåääáã áâ ìò óàå ï÷úúà ïéàìò

)ã(äåä àì íäøáà ïéâøãã åæéçá àâøã éàä øéæâ 
íéà÷ åäéà ïéðååâ ïåðéà ìëáå åäéà ïéàìòà åæéçå 

ïåðéàãáéúåçú éîéé÷ ïéðååâ  ïååâ àðéîéî ãç ä
 øååç ìëî ìéìëã ãç ÷îåñ ïååâ àìàîùî ãç

 äéìò éîéé÷ã ïéàìò ïéðååâ ìëã åæéç åäéàå ïéðååâ
 ìéìîå íäøáàã äéìò íéà÷ åæéç éàäá àã ìòå

áâ ìò óàå äéîòøæâúà àìã â äî øæâúàã ïåéë 
 áéúë)à æé íù (åäé àøéå"íøáà ìà ä:  

 מחזה" כתוב )אמר( בבלעם ,בא וראה
 מה .סתם "מחזה" כתוב ובאברהם ,"שדי
 שלמטה אלו שדי מחזה אלא .לזה זה בין

 מחזה .שלו המראה והם ,ממנו )שיצאו(
 שכל )מראה כל של( 'ה הוא זה מחזה ,סתם

 כתובלכן ו .בו תנראו העליונותדמויות ה
 .שדי מחזה ובבלעם ,סתם מחזה באברהם

 לו היתה ,אברהם שנמול טרם ,כן ועל
 מיד ,מולישנ כיון .שאמרנו כפי הזו הדרגה

  )שאר( כל נראו ."' וגו'ה אליו וירא"

 éãù äæçî éæç àú)ã ãë øáãîá ()øîà( 
]á áéúë[ áéúë íäøáàáå íòìá)à åè íù (

àìà éàäì éàä ïéá äî íúñ äæçî éãù äæçî 
 àúúìã ïéìà)å÷ôðã ( äéìéã åæéç ïåðéàå äéðî

 íúñ äæçî]ä äæçî 'ìëã àåä àã) [ä 'åæéç ìëã (
>ä àåä àã äæçî> 'ð"åæéç ìëã à << ïéð÷åéã ìëã

 íäøáàá áéúë êë ïéâáå äéá ïééæçúà ïéàìò
éãù äæçî íòìááå íúñ äæçîã àì ãò àã ìòå 

éë ïøîàãë àâøã éàä äéì äåä íäøáà øæâúà ïå
åäé åéìà àøéå ãéî øæâúàã"äíøáà ìà åâå  '

 åäìë ïåæçúà)øàù(  
  àö/á  
 הזו והדרגה ,הזו הדרגה על דרגותה

 נקשר ואברהם ,בשלמות כראוי עמו דברה
 כראוי הקדש לברית ונכנס ,לדרגה מדרגה

  .בשלמות

 äéîò ìéìî àâøã éàäå àâøã éàä ìò ïéâøã
 íäøáàå åîéìùá éæç à÷ãë>øè÷úà <)øù÷úà( 

 àùéã÷ àîéé÷ úéøáá ìàòå àâøãì àâøãî
ëåîéìùá éæç à÷ãä:  

 יצא ,אברהם מולישנ כיון ,בא וראה
 והתעטר ,הקדושה לברית ונכנס מהערלה
 שהעולם קיוםב ונכנס ,קדושה בעטרה

 ,בגללו העולם התקיים ואז ,עליה עומד
 ולילה יומם בריתי לא אם" שכתוב משום

 וכתוב ,"שמתי לא וארץ שמים קותוח
 ,"בהבראם והארץ השמים תולדות אלה"

 äìøòî ÷ôð íäøáà øæâúàã ïåéë éæç àú
 àùéã÷ àøèòá øèòúàå àùéã÷ àîéé÷á ìàòå
 íéé÷úà ïéãëå äéìò íéà÷ àîìòã àîåé÷á ìàòå

 áéúëã ïéâá äéðéâá àîìò)ãë âì äéîøé ( àì íà
 éúîù àì õøàå íéîù úå÷ç äìéìå íîåé éúéøá

 áéúëå)ã á úéùàøá ( íéîùä úåãìåú äìà

                                                                                                                                                                                     

' מרכבה שלה שהם מיכאל גבריאל רפאל וע' הרי דמותם יש תחת המ'  על המת שהם"פירוש דמות חג א
 ).א"נ(וירא ' פ

  ).הערת הזוהר(ב ”א וצז ע”קא ע ב
  ).א"ד(א ”ב ובלק רח ע”כיון שנימול לעיל פח ע ג
קדוש ' ר ולא אותם ממש חלילה אלא ניצוץ א"ל בלעם ראה הגוונים התחתונים דהיינו מג"ר ד

מ "א. בלק' כן כדאיתא בפ' ל נק"א ועזא"ל מחזה שדי חזא בלעם הינו עז"נ ר"המתפשט מעם כדלעיל א
  ).א"נ(

 ).הערת הזוהר(ח "מ' בסוף הספר סי' מה שחסר כאן עי ה
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 בסוד עומד והכל .באברהם ,בראם א"בה
 הראה הוא ברוך שהקדוש ובשעה ,אחד

 ,העולם של הדורות אותם כל את לאדם
 ,ודור דור כל ואחד אחד כל אותם וראה

 הדמות באותה העדן בגן עומדיםכולם 
 ובא .הזה בעולם בה לעמוד שעתידים

 דוד את השרא כיון ,נתבאר הרי ,וראה
 לו נתן והוא ,תמה ,כלל חיים בו שאין
 לאדם לו היו לכן .שנים שבעים משלו
 ואותם ,שנים ושלשים מאות תשע

 סוד הוא הזה והדבר .לדוד לו עלו השבעים
 לשבעים פרט )ימים( אין שלדוד ,חכמה של

 של סוד הוא והכל ,הראשון מאדם השנים
 של בסוד הוא הכל ,שלמטה מה וכל ,חכמה
  .מעלה

äá íàøáäá õøàäå" íàøá àíäøáàáà àìëå 
á÷ã àúòùáå íéà÷ àãç àæøá" äéì éîçà ä

 ãç ìë ïåì àîçå àîìòã ïéøã ïåðéà ìë íãàì
 ïãòã àúðâá éîéé÷ åäìë àøãå àøã ìë ãçå
 àúå àîìò éàäá àîéé÷ì ïéðéîæã àð÷åéã àåääá
 äéá åàìã ãåãì äéì àîçã ïåéë øîúà àä éæç

ò äéìéãî äéì áéäé åäéàå äååú ììë íééç ' ïéðù
éâá ïéðù ïéúìúå úåàî òùú íãàì äéì ååä êë ï

 àæø àã äìîå ãåãì äéì å÷ìúñà ïéòáù ïåðéàå
àúîëçãáäéì úéì ãåãã åäéà â) ïéîåé ( ïéòáù øá

äàîã÷ íãàî ïéðùã åäéà àúîëçã àæø àìëå 
àìéòìã àæøá åäéà àìë àúúìã äî ìëå:  

 שלדמויות ה אותן בכל ,וראה ובא
 זוגות לפניו כולם ,העולם של הנשמות

 ,הזה לעולם כשבאים ,מכן לאחר .זוגות
 רבי אמר .זווגים וגומז הוא ברוך הקדוש

 וגומז( הוא ברוך הקדוש ,יצחק )יהודה(
 אמר .לפלוני פלוני בת אומר )ואומר זווגים

 כל אין" כתוב והרי ,אומר זה מה ,יוסי רבי
 תחת" ,יהודה רבי אמר ".השמש תחת חדש

 אמר .השונ למעלה] אבל[ ,כתוב "השמש
 רבי אמר והרי ,הכרוז כאן מה ,יוסי רבי

 ממש שעה באותה ,חייא רבי אמר חזקיה
 .לו מנתומז זוגו בת ,לעולם אדם שיוצא

 הצדיקים אשרי ,אבא רבי אמר
 הקדוש המלך לפני מתעטרות שנשמותיהם

 ההיא בשעה ,שנינו שכך ,לעולם יבאו טרם
 ,לעולם נשמות מוציא הוא ברוך שהקדוש

 כלולות כולן והנשמות וחותהר אותן כל
 בידי ונמסרות ,יחד חברותתשמ ונקבה זכר

 הריונות על שנתמנה השליח הממונה אותו
 שיורדות ובשעה ,לילה מֹווׁש ,האדם בני

 זה ולפעמים ,נפרדות ,בידיו ונמסרות
 .האדם בבני אותם ומוריד ,זה לפני מקדים

 ברוך הקדוש ,זווגם זמן )מכה( וכשמגיע
 מחבר והנשמות הרוחות ןאות שמכיר הוא

 .עליהם ומכריז ,כבראשונה אותן
 נשמה ,אחד גוף נעשים וכשמתחברים

 חדש כל איןלכן ו ,כראוי ושמאל ימין ,אחת

 àîìòã ïéúîùðã ïéð÷åéã ïåðéà ìëá éæç àúå
 éàäì ïééúà ãë øúáì äéî÷ ïéâååæ ïéâååæ åäìë

á÷ àîìò" éáø øîà ïéâååæ âååæî ä)äãåäé (
>÷çöé<á÷ " ä)øîàå ïéâååæ âååæî (]øîà[ úá 

à éðåìôì éðåìô" áéúë àäå éøééî à÷ éàî éñåé ø
)è à úìä÷ ( éáø øîà ùîùä úçú ùãç ìë ïéà

ú äãåäé éáø øîà àìéòì éðàù áéúë ùîùä úç
 éáø øîà àäå àëä àæåøë éàî éñåé]äé÷æç [

)àééç( éáø øîà ]àééç) [äé÷æç( àúòù àéääá 
 åì úðîãæà åâåæ úá àîìòì ùð øá ÷éôðã ùîî
 ïåäúîùðã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ àáà éáø øîà
 ïåúéé àì ãò àùéã÷ àëìî éî÷ ïéøèòúî

 àîìòì]ã[úòù àéääá ïðéðú éëä ÷éôàã à
á÷" ïéúîùð ä]àîìòì) [àîìòá( ïéçåø ïåðéà ìë 

 ïøáçúîã àá÷åðå øëã ïìéìë åäìë ïéúîùðå
 àçéìù àðîî àåääã àãéá ïøñîúàå àãçë

ïåäéàåãò ìò ã÷ôúàãä äéîù äìéìå àùð éðáã 
 ïéùøôúî éåãéá ïøñîúàå ïéúçðã àúòùáå
 àùð éðáá åäì úéçàå àã ïî íéã÷à àã ïéðîæìå

 ãëå)àçî (>èîà<á÷ ïåäìã àâååæã ïãéò " ä
 ïåì øáçî ïéúîùðå ïéçåø ïåðéà òãéã

 ãëå åäééìò àæøëîå àúéîã÷áãëî ïøáçú
 àìàîùå àðéîé àúîùð ãç àôåâ ãç åãéáòúà

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(א ”האזינו רצח ע א
  ).א"נ(מלכות ' פי ב
  ).א"נ(אין לה הארה כינוי אל היום  ג
 ).א"נ(ח " קדמאה חכמה זה מאדם"באות ל' מ מהבינה ולמטה כלולות מי"הארת ז' פי ד
 ).א"ד(על עיבוריהם  ה
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 שאין שנינו הרי ,תאמר ואם .השמש תחת
 זה כך ,האדם ודרכי מעשי לפי אלא זווג

 זוכה הוא ,כשרים ומעשיו זוכה שאם ,ודאי
  .אשיצ כמו שלו אותו עם להתחבר

 ùîùä úçú ùãç ìë ïéà êë ïéâáå éæç à÷ãë
 íåôì àìà àâååæ úéì ïðéðú àä àîéú éàå] éåãáåò

å[éëæ éàã éàãå àåä éëä ùð øáã éåçøààáåòå  éåã
 àøáçúàì äéìéã àåääì éëæ ïøùëúà]äéá[ 

÷éôðã äîë:  
 ,כשרים שמעשיו מי ,חייא רבי אמר
 אמר ,זווגו ותוא )יושב( יבקש מקום באיזה

 'וכו אדם רוימכ לעולם ,שנינו הרי ,לו
 פקדוןבא וראה ו .חכם תלמיד בת וישא
 כל ,המשנה בסוד שנינו .בידו נפקד רבונו
 יכולים ,נשמות של בגלגול שבאו אותם

 ועל זה העירו , ברחמים את זווגםלהקדים
 אבל ,במועד נשים נושאים אין( ,יםברהח

 .ברחמים אחר יקדמנו שמא ),מקדשים
 קשים כן ועל .בדיוק 'אחר' אמרו ויפה

 כל ועל .הוא ברוך הקדוש לפני הזווגים
 רבי ".'ה דרכי ישרים כי" כתוב ודאי )פנים(

 סוד הרי ,אמר .אלעזר לרבי שלח יהודה
 ,נשמות בגלגול שבאו אותם ,ידעתי הדבר

 כתוב ,לו שלח .זווג להם יש מקום מאיזה
 ,"' וגולנשים לנותרים להם נעשה מה"

 בני פרשת ,"' וגולכם וחטפתם לכו "וכתוב
 יקדמנו שמא שנינו זה ועל ,מוכיחה בנימין

 בת לו אין אחר אותו וכי( .ברחמים אחר
 בת שנשא אדם כמו זה תמצא אבל ,זוגו
 אחיו יבא ,ומת בנים ממנה לו היו ולא זוגו

  לו דיויול אשתו את וייבם

 ïàá éåãáåò ïøùëúàã ïàî àééç éáø øîà
òáúé øúàáà äéìéã àâååæ àåää " ïðéðú àä ì

íãà øåëîé íìåòìåë  ' íëç ãéîìú úá àùéå
)úå"ç] (úã"ç[ äéãéá ïã÷ôúà äéøàîã àðåã÷ô 

âá åúàã ïåðéà ìë àúéðúîã àæøá àðàú àìåâì
 ìòå ïåäìã àâååæ éîçøá àîã÷àì ïéìëé ïéúîùðã

 àééøáç åøòúà éàä)>ð"à < íéùð ïéàùåð ïéà
ïéùã÷î ìáà ãòåîá ( øçà åðîã÷é àîù

øçà åøîà÷ øéôùå íéîçøáâ ïéù÷ ïë ìòå à÷ééã 
á÷ã äéî÷ ïéâååæ" ìòå ä]àìë[)  ìëíéðô ( éë éàãå
åäé éëøã íéøùé"ä) åâå'() é ãé òùåä (]áéúë[éáø  

 øæòìà éáøì äéì çìù äãåäé)øîà( àæø àä 
 ïàî ïéúîùðã àìåâìâá åúàã ïåðéà àðòãé äìîã

 áéúë äéì çìù àâååæ åäì øúà)æè àë íéèôåù (
åâå íéùðì íéøúåðì íäì äùòð äî 'áéúëå)  íù

ë-àë (åëìã åâå íëì íúôèçå ' éðáã àúùøô
 øçà åðîã÷é àîù ïðéðú éàä ìòå çëåà ïéîéðá

 íéîçøá)]ð"à[å  åâåæ úá åì ïéà øçà åúåà éë
ìáàä äéâåæ úá áéñðã ùð øá ïåâë àã çëùú 

 íáééå éäåçà éúéé úîå ïéðá äðî äéì ååä àìå
äéì ãéìéúéå äéúúà  

  áö/à  
 שנשמתו המת הוא הזה הבן .בן ממנה

 בת לו שאין האחר הוא זה ,לעולם חזרה
 אחר יקדמנו שמא הוא וזה .אמו אלא זוג

 את שאיל אחר דיםלהק שיכול ,ברחמים
 ואף על גב .תפלהוב ברחמים זה של אשתו

 ]אחר[ להקדיםשאמרתי לך שיכול 
 בעלה )הוא( אם אלא יכול לא ,ברחמים

  ).צדיק והוא רשע הוא

 úøãäàã àúéî àåä øá éàä øá äðî
 àåä àã àîìòì äéúîùð>øçà <)ãçà( åì ïéàã 

 øçà åðîã÷é àîù àåä àãå äéîà àìà âåæ úá
ìéëéã íéîçøáäéúúà áñéîì àøçà àîã÷àì å 

 ìéëéã êì àðéîàã áâ ìò óàå àúåìöáå éîçøá
 íà àìà ìéëé àì éîçøá àîã÷àì)àåä ( äìòá

äàëæ åäéàå åäéà àáééç:(  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(ן "מאי. ב"ע סנהדרין דף ס"י הבאתיו בפ"ב כ"ש הרב שבלי הלקט ח"מ' עי א
 .ו" דפ– )א יתבא"ס (ב
  ).א"ד(א ”משפטים קא ע ג
 @.'יש להוסיף כאן וכו ד
ב בדוד וכן ”ח ע"באחרי מות ע' דנטיר טפה קדמאה ואי לאו גרים לה דנטיל לה אחר ועי' דאי זכי פי ה
  ).א"ד(קון יד בת

 .ו" נוספ בדפ-  דדאו
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 ודאי הוא זה )כעת( ,יהודה רבי אמר
 .הוא ברוך הקדוש לפני הזווגים שקשים

 מלמדת שהתורה ישראל של חלקם אשרי
 וכל ,אהו ברוך הקדוש דרכי את אותם

 .ודאי לפניו שגנוזים זיםווהגנ הנסתרות
 חלקו אשרי ."' וגותמימה 'ה תורת" כתוב

 ,ממנה נפרד ולא בתורה עוסקש מי של
 שעה אפילו התורה מן שנפרד המ שכל
 כי" שכתוב ,העולם מחיי שנפרד כמי ,אחת

אורך ימים " וכתוב ,"ימיך רךווא חייך אוה
  ".לך יוסיפו ושלום חיים ושנות

ø øîà äãåäé éá)àúùä (]éàä[ éàãå àåä 
á÷ éî÷ ïéâååæ ïéù÷ã" ìàøùéã ïåä÷ìåç äàëæ ä

á÷ã éåçøåà åäì óéìåà àúééøåàã" ïéøéîè ìëå ä
éðâåæ áéúë éàãå äéî÷ ïéæéðâã àé)èé íéìäúç  (

åäé úøåú"åâå äîéîú ä ' ïàî äé÷ìåç äàëæ
î ìëã äðéî ùøôúé àìå àúééøåàá ìãúùéãä 

 àúééøåàî ùøôúéã]éôàåì[ äîë àãç àúòù 
 áéúëã àîìòã ééçî ùøôúàã)ë ì íéøáã ( éë

 áéúëå êéîé êøåàå êééç àåä)á â éìùî ( êøåà
êì åôéñåé íåìùå íééç úåðùå íéîé:  

 רבי ."' וגושנה תשעים בן אברם ויהי"
 לעולם צדיקים כולם ועמך" ,פתח יוסי

 מכל ישראל אשריהם ."' וגוארץ יירשו
 להם קרא הוא ךברו שהקדוש ,העמים שאר

 )וחמש( ועשרים מאה ,שלמדנו .צדיקים
 שהולכים כנפים בעלי אלפים ושמונה
 ,קול ושומעים ,העולם כל את וטסים

 שאין ששנינו כמו .הקול אותו את ואוחזים
 וטס והולך ,קול לו שאין בעולם דבר לך

 ומעלים ,כנפים בעלי בו ואוחזים ,ברקיע
 יבעל שאומרים ,לרבונם( הקול אותו את

 שכתוב ,לרע הן לטוב הן אותו ודנים )הדין
 מתי ."' וגוהקול את ליךוי השמים עוף כי"

 ,אמר חייא רבי ,הקול אותו את דנים
 יצאה ונשמתו שןווי שוכב אדם שבן בשעה
 דנים ואז ,האדם בבן מעידה והיא ,ממנו

 כבתומש" שכתוב זהו .הקול אותו את
 שהיא משום ,מהל ,"פיך פתחי רושמ חיקך
 מה כל ,אומר יהודה רבי .באדם דהמעי

 בו מעידה נשמתו ,יום בכל עושה שאדם
  .בלילה באדם

åâå äðù íéòùú ïá íøáà éäéå ') æé úéùàøá
à ( çúô éñåé éáø)àë ñ äéòùé ( íìë êîòå

åâå õøà åùøéé íìåòì íé÷éãö ' ïåðéà ïéàëæ
ïéîò øàù ìëî ìàøùé) òò"æ( êéøá àùãå÷ã 

àéðúã íé÷éãö ïåì àø÷ àåä ïéøùòå äàî 
)ùîçå ( éôìà àéðîúå)ã( ïéìæàã ïéôãâã éøàî

 äéì ïéãçàå àì÷ ïéòîùå àîìò ìë ïéñàèå
 àîìòá äìî êì úéì ïðéðúã äîë àì÷ àåääì
 äì ïéãçàå àòé÷øá àñàèå àìæàå àì÷ äì úéìã

ïéôãâã éøàîà àì÷ àåää ïé÷ìñå ] ïåäéøàîì
ïéøîàãáð "ïéãîã à) [ïéøàîã äéøàîì( ïéðééãå 

ïä äì áéúëã ùéáì ïä áèì )ë é úìä÷ ( óåò éë
åâå ìå÷ä úà êéìåé íéîùä ' àåääì ïéðééã éúîéà

 áéëù ùð øáã àúòùá øîà àééç éáø àì÷
 äéá úãéäñà àéäå äéðî ú÷ôð äéúîùðå íéàðå

ää àì÷ àåääì ïéðééã ïéãëå ùð øáá" ã) æ äëéî
ä ( àîòè éàî êéô éçúô øåîù ê÷éç úáëåùî

áá úãéäñà àéäã íåùî øîà äãåäé éáø ùð ø
 äéúîùð àîåé ìëá ãéáò ùð øáã äî ìë

àéìéìá ùð øáá äéá úãéäñà:  
 השעה בתחלת ,אלעזר רבי אמר ,למדנו
 ,השמש ונכנס היום זז ,בלילה הראשונה

 נכנס השמש על נהושממ המפתחות בעל

 àúòù úìçúá øæòìà éáø øîà àðàú
 àéìéìá àúééî÷àîîé óùð ãëâ àùîù ìàòå 

                                                           

 ).א"ד(המשוטטים בכל העולם כמבואר ' מלאכים בעלי כנפי א
סנהדרין שבהיכל זכות שלפניהם נדונים כל ' למארי דמארין לאדוני האדונים מלכות ואפשר שהם הע ב

 ).נ"ש(ד הגדול למעלה מכלם "כן לפי שיש כמה בתי דינין למטה מהם והם ב' ענייני העולם ונקר
  ).נ"ש(כד נשף יממא כד יפוח היום ולישנא דקרא נקט , )א"ד(מו והשמש נוטה לשקוע כשהיום זז ממקו ג

ג מפתיחין עילאין "ויחי דא איהו נער דאחיד תרי' מאריה דמפתחן אפשר שהוא מטטרון כדמשמע מפ ד
 ).נ"ש(ו "בראשית נ' בפ' כן נז' וכו
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 שנכנס אחר .ביום שפתוחים שערים ב"יב
 הסתומים השערים אותם כל ,בכולם

 ,להכריז ומתחיל עומד הכרוז ,)הפתוחים(
 אותם את ואוחז שעומד מי עומד

 אותם כל ,הכרוז םישסי אחר .המפתחות
 מי ואין ,ועולים כנסיםנ העולם שומרי

 אז .שוקטים והכל פה פתחון )פה( שפותח
 והולכים ,שלמטה הדינים מתעוררים
 מתחילה והלבנה ,בעולם ומשוטטים

 ,ומיללים תוקעים היבבה ובעלי ,להאיר
 שירה מתעוררת אז .שנית תוקעיםו

 ניםימג בעלי כמה .רבונם לפני ומזמרים
 .בעולם דינים ומעוררים במקומם עומדים

 יוצאת והנשמה ,ישנים האדם בני אז
 והקדוש .בדין בתיומתחי עדות ומעידה

 והנשמה ,אדם עם חסד עושה הוא ברוך
  .למקומה שבה

ïéòøú øñéøúáà ìàòã øúá àîîéá ïéçéúôã 
 åäìëá)á( ïéîéúñ ïéòøú ïåðéà ìë>ð"ïéçúô à< 

 íéà÷ã ïàî íéà÷ àæøëàì éøùå íéà÷ àæåøë
 ìë àæåøë íééñã øúá ïçúôî ïåðéàì ãéçàå
 ïàî úéì ïé÷ìñå ïéùðëúî àîìò éøåèð ïåðéà

 çúôã)àîåô (]àøèô[á ïéãë ïéëëúùî àìë 
 àîìòá ïéèàùå ïéìæàå ïéøòúî àúúìã ïéðéã
 ïéò÷ú àááéã éøàîå àøäðàì éøàù àøäéñå

 ïéãë úåðééðú ïéò÷ú ïéììéîå]àúøéù éøòúî [
)àúðéù àøòúî( äîë ïåäéøàî éî÷ ïéøîæîå 

øòúàå åäééîåé÷á éîéé÷ ïéñéøú éøàîé ïéðéã ï
ðå ïéîééð àùð éðá ïéãë àîìòá ú÷ôð àúîù

 àùãå÷å àðéãá úáééçúàå àúåãäñ úãéäñàå
 úáú àúîùðå ùð øáá ãñç ãéáò àåä êéøá

äøúàì:  
 ,מתעוררות ריםופיכשהצ ,הלילה בחצות

 שבצד השרביט ,ברוח מתעורר הצפון צד
 הרוח באותה ומכה ,עמדוב עומד הדרום

 ברוך הקדוש מתעורר אז ,ומתבסם קטווש
 בגן יםהצדיק עם להשתעשע במנהגיו הוא
 אדם של חלקו אשרי ,שעה באותה .עדן

 הקדוש שהרי ,בתורה להשתעשע שעומד
 כולם עדן שבגן הצדיקים וכל הוא ברוך

 היושבת" שכתוב זהו .לקולו מקשיבים
 ,"השמיעני לקולך מקשיבים חברים בגנים

 מושך הוא ברוך שהקדוש אלא ,עוד ולא
 )תמיד( שיהיה ד"חס של אחד חוט עליו

 ותחתונים עליונים שהרי ,בעולם שמור
 'ה יצוה יומם" שכתוב זהו .אותו שומרים

  ".עמי שירה ובלילה חסדו

 àøèñ ïéøòúî ïéøåôö ãë àéìéì úåâìôá
 àèéáøù äéîåé÷á í÷ àçåøá øòúà ïåôöã

íåøã øèñáãâ êéëùå àçåø àåääá ùèáå 
á÷ øòúà ïéãë íñáúàå" éåñåîðá ä

 àåääá ïãòã àúðâá àé÷éãö íò àòùòúùàì
àúòù íéà÷ã ùð øáã äé÷ìåç äàëæ 

á÷ àäã àúééøåàá òùòúùàì" àé÷éãö ìëå ä
ää äéì÷ì ïéúééö åäìë ïãòã àúðâáã" ã) ç øéù

âé ( êìå÷ì íéáéù÷î íéøáç íéðâá úáùåéä
á÷ã àìà ãåò àìå éðòéîùä" ãç äéìò êéùî ä

ñçã àèåç" éåäîì ã)øéãú ( àäã àîìòá øéèð
áéúëã àåä àãä äéì ïéøèð ïéàúúå ïéàìò 

)è áî íéìäú (åäé äåöé íîåé" äìéìáå åãñç ä
éîò äøéù:  

בתורה  עוסקש מי כל ,חזקיה רבי אמר
 בעולם תמיד חלק לו יש ודאי ,הזו בשעה

 ,לו אמר ,תמיד מהל ,יוסי רבי אמר .הבא
 כשמתעורר ,לילה חצות שכל ,למדנו כך

 הנטיעות כל ,עדן בגן הוא ברוך הקדוש
 הנחל ומאות יותר שקיםומ הגן שלהללו 

  שנקרא

à"àúòù éàäá ìãúùàã ïàî ìë äé÷æç øã 
 øîà éúàã àîìòá øéãú à÷ìåç äéì úéà éàãå

à øéãú àîòè éàî éñåé éáø" àðôéìåà éëä ì
á÷ ãë àéìéì úåâìô ìëã" ïãòã àúðâá øòúà ä

âã ïòéèð ïåðéà ìëé àåääî øéúé ïéé÷úùà àúð
éø÷àã àìçð  

                                                                                                                                                                                     

ב שעות והממונה הזה "היום שהם יכלומר וכבר נכנס בכל תריסר תרעין בכל ' עאל בתריסר תרעין וכו א
ב שעות פותח שער אז ונכנס שנמצא שבערב כבר עאל בכלהו בכל אינון דהיינו שנים "בכל שעה ושעה מהי

ן סותמין כל שערי ההיכלות לבל יכנס בהם ערל וטמא כנזכר בפרשת וישלח "עשר תרעין אי תרעין סתימי
 ).נ"ש(ח "ז. ב"קע

 ).א"ד(שקט ונחת אין מי שפותח פיו אלא הכל בה ב
  ).א"ד(ב "מקץ רג ע. ע"ד שהוא כשרביט הוא מתעורר ואז שעשוע נשמת הצדיקים בג"חוט של חס ג
 .ו" נוסף בדפ–  באורייתאד
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  áö/á  
 סקיםפו שאין ,עדנים נחל ,קדומים נחל
 כביכול אותו שעומד . לעולמיםמימיו

 על שופך הנחל אותו כאלו ,בתורה עוסקו
 הנטיעות אותם בתוך אותו ומשקה ראשו
 אלא ,עוד ולא )יוסי רבי אמר( .עדן שבגן

 העדן גן שבתוך הצדיקים וכל הואיל
 באותה חלק לו יםנותנ ,לו מקשיבים
 תמיד חלק לו שיש נמצא ,הנחל השקאת
  .הבא בעולם

çð éåîéî ï÷ñô àìã íéðãò ìçð íéîåã÷ ì
 ìãúùàå íéà÷ã àåää ìåëéáë ïéîìòì
 äéùéø ìò ÷øúà àìçð àåää åìéàë àúééøåàá

 ïãòã àúðâáã ïòéèð ïåðéà åâá äéì é÷ùàå) øîà
éñåé éáø (]àìà ãåò àìå[ àéé÷éãö åäìëå ìéàåä 

 äéì ïééåù à÷ìåç äéì ïéúééö ïãòã àúðâ åâáã
çëúùà àìçðã åé÷ù àåääá à÷ìåç äéì úéàã 

éúàã àîìòá øéãú:  
 טרוניא לבית מטבריה בא היה אבא רבי

 נפגשו .עמו היה בנו יעקב ורבי ,חמיו של
 אבא רבי אמר ,לשכב כשרצו .טרשא בכפר
 לו אמר .יםתרנגול כאן יש ,הבית לבעל
 קם שאני משום ,לו אמר .למה ,הבית בעל

 ,צריך לא ,לו אמר .ממש הלילה בחצות
 הזה שהמשקל ,בבית לי יש סימן שהרי
 ,במים אותו ממלא אני ,מטתי שלפני

 ממש הלילה ובחצות ,טפה טפה ומטפטף
 הגולגולת תומתגלגל ,המים כל מתרוקנים

 ואז .הבית בכל הקול ונשמע ,מתונוה והז
 לי היה אחד וזקן .ממש הלילה חצות הוא

 ,בתורה עוסקו לילה חצות בכל קם שהיה
 ברוך ,אבא רבי אמר .זה את עשהלכן ו

 נהם הלילה בחצות .לכאן ששלחני הרחמן
 ,יעקב ורבי אבא רבי קמו .כלי פירות אותו

 בירכתי יושב שהיה האיש אותו את ושמעו
 כתוב ,אומר והיה ,עמו בניו ושני הבית

 משפטי על לך להודות אקום לילה חצות"
 חצות אמר שהוא דוד ראה מה ".צדקך
 להלי חצות אלא ,הלילה בחצות ולא לילה
 כך וכי ,הוא ברוך לקדוש  אמר כךודאי

 חצות שהרי ,כן ,הוא ברוך הקדוש נקרא
 נמצא הוא ברוך הקדוש ממש לילה

 העדן לגן שנכנס השעה היא ואז ,עתויוס
 אבא רבי אמר .הצדיקים עם להשתעשע

 השכינה עם נשתתף ודאי ,יעקב לרבי
 ,לו אמרו .עמו וישבו קרבו .יחד ונתחבר

 .זה לך מנין ,אמרת השיפ ,פיך דבר רואמ
 היה ועוד ,מסבי למדתי זה דבר ,להם אמר

 הראשונות השעות )שתחלת( ששלש ,אומר

 àéðåøè éáì äéøáèî éúà äåä àáà éáø
ä äéøá á÷òé éáøå éåîçã øôëá åòøòà äéîò äå

 äéøîì àáà éáø øîà áëùîì åòá ãë àùøè
ìåâðøú àëä úéà àúéáãéà "øàî ìäé àúéáã 

à éàîà" ùîî àéìéì úåâìôá àðîéà÷ã ïéâá ì
à"ïéãäã àúéáá éì àðîéñ àäã êéøèöà àì ìà 

àéî äéì àðéìî éàñøò éî÷ã àì÷èá óéè óéèðå 
 àéî åäìë å÷øúà ùîî àéìéì úåâìôá óéè

ìâìâúàåàôèé÷ éàä âì÷ òîúùàå íéäðå äé ìëá 
 àáñ ãçå ùîî àéìéì úåâìô àåä ïéãëå àúéá
 ìãúùàå àéìéì úåâìô ìëá í÷ äåäã éì äåä
 àáà éáø øîà éàä ãáò êë éðéâáå àúééøåàá
 íéäð àéìéì úåâìôá àëä éðøãùã àðîçø êéøá
 á÷òé éáøå àáà éáø åî÷ àôèé÷ã àìâìâ àåää

 áéúé äåäã àøáâ àåääì åòîù àúéá éìåôùá
 áéúë øîà äåäå äéîò éåðá ïéøúå) èé÷ íéìäú

áñ ( éèôùî ìò êì úåãåäì íå÷à äìéì úåöç
 äìéì úåöç øîà åäéàã ãåã àîç à÷ éàî ê÷ãö

 úåöçá àìå)ä( éàãå äìéì úåöç àìà äìéì
á÷ì"á÷ éëå éëä øîà ä" àäã ïéà éø÷à éëä ä

á÷ ùîî äìéì úåöç" äéìéã àúòéñå çëúùà ä
 àéä ïéãëå ïãòã àúðâá ìééòã àúòù

 éáøì àáà éáø øîà àé÷éãö íò àòùòúùàì
 àãçë øáçúðå àúðéëùá óúúùð éàãå á÷òé
 êîåôã äìî àîéà äéì åøîà äéîò åáéúéå åáéø÷
 àã äìî ïåì øîà éàä êì àðî úøîà÷ øéôùã

                                                           

 ).א"ד(משקל אחד יש לי לפני מטתי וממלא אני אותו מים  א
ונוטף משקל הזה עם המים טיפין טיפין עד שכלו מימיו ואז יורד במהירות משקל ההוא בכח למטה  ב

 ).א"ד(ה ומכח ירידת המשקל ההוא למטה מתחיל להשמיע קול בבית מכוון בחצות הליל
 ).א"ד(ומתגלגל ויורד למטה משקל ההוא הדבוק שם ואז היו יודעים שהוא זמן חצות לילה ממש  ג
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 מתעוררים שלמטה הדינים כל ,הלילה של
 ובחצות .בעולם ומשוטטים והולכים

 בגן מתעורר הוא ברוך הקדוש ממש הלילה
 וכל ,נמצאים אין שלמטה והדינים ,עדן

 צאיםנמ אין ,בלילה שלמעלה המנהגים
 ,לנו מנין .ממש הלילה בחצות אלא

 ,"לילה עליהם ויחלק" שכתוב ,מאברהם
 ובמקומות ".הלילה בחצי ויהי" ,במצרים

 ,יודע היה ודוד .נמצא כך בתורה רבים
 ,הזקן אמר כך אלא ,יודע היה ומנין )ומה(

 זה ועל ,)הלילה( בזה תלויה שמלכותו
 קרא ולכן ,שירה ואומר הזו בשעה עומד

 אקום ממש הוא חצות לילה רוךב לקדוש
 תלויים הדינים כל שהרי ,'וגו לך להודות

 .מכאן נמצאים המלכות ודיני ,מכאן
 ואמר וקם ,בה דוד נקשר השעה ובאותה

 ודאי ,לו אמר .ונשקו אבא רבי בא .שירה
  .לכאן ששלחני הרחמן ברוך ,הוא כך

úìçúã úìúãà úòùà ïéðéã ìë àéìéìã àúééî÷ 
æàå ïéøòúî àúúìã úåâìôá àîìòá ïéèàùå ïéì

á÷ ùîî àéìéì" ïéðéãå ïãòã àúðâá øòúà ä
 àìéòìã ïéñåîéð ìëå ïçëúùî àì àúúìã
 ùîî àéìéì úåâìôá àìà åçëúùà àì àéìéìá

 áéúëã íäøáàî ïìðî)åè ãé úéùàøá ( ÷ìçéå
 íéøöîá äìéì íäéìò)èë áé úåîù ( éöçá éäéå

 çëúùà éëä àúééøåàá ïéàéâñ ïéøúàáå äìéìä
å òãé äåä ãåã)äîå (]àðîå[ éëä àìà òãé äåä 

 éàäá äéìéã àúåëìîã àáñ øîà)àéìéì ( àéìú
 àúøéù øîàå àúòù àéääá íéà÷ àã ìòå

á÷ì äéø÷ éëäìå" íå÷à ùîî äìéì úåöç ä
åâå êì úåãåäì ' ïéðéãå àëäî ïééìú ïéðéã ìë àäã

 àúòù àéääå ïéçëúùî àëäî àúåëìîã
úøéù øîàå í÷å ãåã äá øéè÷úà éáø àúà à

 êéøá àåä éëä éàãå äéì øîà äé÷ùðå àáà
àëä éðøãùã àðîçø:  

 ,מקום בכל דין הוא הלילה ,בא וראה
 .ודאי הוא וכך ,הדברים את נוהעמד והרי
 אותו אמר .שמעון רבי לפני הערתי והרי
 למה ,כך אם ,האיש אותו של בנו הילד
 נאמר הרי ,לו אמר ".לילה חצות" כתוב

. השמים מלכות עוררתמת הלילה שבחצות
 ,אבא רבי לו אמר .דבר שמעתי אני ,אמר
 קול יהיה פיך דבר שהרי ,טוב בני אמר
 הוא הלילה שהרי ,שמעתי אני ,אמר .הנר
 וזה .דין הוא מקום ובכל ,המלכות דין

 צבעים בשני שיונקת משום ,חצות שאמר
 שהמחצית וודאי .וחסד בדין ,)חצות(

 האחרת במחצית שהרי ,דין היא הראשונה
 חצות כן ועל ,החסד בצד פניה מאירה היא

 ידו ושם אבא רבי קם. ודאי כתוב לילה
 חשבתי ודאי ,אמר .אותו רךיוב בראשו

 הצדיקים באותם רק ,חכמה נמצאת שאין
 בדור ילדיםאפילו ש ראיתי כעת .בה שזכו

 אשריך .עליונה לחכמה זכו שמעון רבי של
 .ממנו תסתלק שאתה לדור אוי .שמעון רבי

  עד ישבו

 àðîé÷åà àäå øúà ìëá àðéã äìéì éæç àú
 ïåòîù éáøã éî÷ øòúà àäå éàãå àåä éëäå éìî
 éëä éà àøáâ àåääã äéøá à÷åðé àåää øîà

 áéúë éàîà)áñ èé÷ íéìäú ( äìéì úåöç øîà
]äéì[ àéîùã àúåëìî àéìéì úåâìôá øîúà àä 

 éáø äéì øîà äìî àðòîù àðà øîà úøòúà
è éøá àîéà àáàáá àäã ]äìî[ àì÷ êîåôã 

 àðéã äìéì àäã àðòîù àðà øîà éåäì àðéöåáã
 éàäå àåä àðéã øúà ìëáå åäéà àúåëìîã

 éðååâ éøúá à÷ðéã ïéâá úåöç øîà÷ã)úåöç (
 àåä àðéã àúéîã÷ àúåâìô éàãåå ãñçå àðéãá

 àøçà àúåâìô àäã]åøéäð) [àøéäð( àäôðà 
 éàãå áéúë äìéì úåöç àã ìòå ãñçã àøèñá
 øîà äéëøáå äéùéøá éåãé éåùå àáà éáø í÷
 ïåðéàá øá çëúùà àì àúîëçã àðáéùç éàãå
 àøãá é÷åðé åìéôàã àðéîç àúùä äá åëæã éàëæ
 éáø úðà äàëæ äàìò àúîëçì åëæ ïåòîù éáøã

ãò åáúé äéðî ÷ìúñú úðàã àøãì éåå ïåòîù  
  âö/à  

  :àúééøåàá åìãúùàå àøôö  .בתורה והתעסקו קרוהב
 כולם ועמך" ,ואמר אבא ביר פתח
 בארוהו הרי הזה הדבר ."' וגוצדיקים

 øîàå àáà éáø çúô)àë ñ äéòùé ( êîòå
åâå íé÷éãö íìë 'ã äìî àééøáç äåî÷åà àä à

                                                                                                                                                                                     

 ו"דפ–דתלת  א
 ).א"ד(י שנקרא בוצינא קדישא לכן הגד דבריך "כמדומה לי שבפיך יהיה קול דברי הרשב ב
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 ,"צדיקים כולם ועמך" כתוב למה ,החברים
 כמה והרי ,צדיקים הם ישראל כל וכי

 וכמה חוטאים כמה ,בישראל יש רשעים
 אלא. התורה מצוות על שעוברים רשעים

 ישראל אשריהם ,המשניות בסוד למדנו כך
 ,הוא ברוך לקדוש רצון של קרבן שעושים

 ימים לשמונה בניהם את שמקריבים
 הטוב לחלק נכנסים וכשנמולים ,לקרבן

 וצדיק" שכתוב ,הוא ברוך הקדוש של הזה
 של הזה בחלק שנכנסו וכיון ".עולם יסוד

 כולם ודאי ,צדיקים נקראים הם ,הצדיק
 ,"ארץ יירשו לעולם" כן ועל. צדיקים
 ,"בם אבא צדק שערי לי פתחו" ככתוב
 ,"בו אוויב צדיקים 'לה השער זה" וכתוב
 נצר" .צדיקים ונקראים שנמולו אותם
 שנטע הנטיעות מאותם נצר ,"מטעי

 היא הזו הארץ ,עדן בגן הוא ברוך הקדוש
 טוב חלק לישראל יש כן ועל ,מהן אחת

 ".ארץ יירשו צדיקים" וכתוב .הבא לעולם
 כמו ,"לעולם" זה מה ,"ארץ יירשו לעולם"

 נתבאר הזה הדבר והרי .במשנתנו שבארנו
 הכתוב ראה מה ,ולמדנו( .החברים בין

 , בא וראהא"נ ,עתה עד אברהם נקרא שלא
 לאברהם קרא לא הוא ברוך הקדוש
 ,בארנו כך אלא ,ולמה ,עתה עד אברהם

 בו התחברה ,וכשנמול ,נמול לא עתה שעד
 שעד ,בארנו כך אלא ).בו ושרתה הזו א"הה

 א"לה התחבר ,וכשנמול ,נמול לאעכשיו 
. אברהם נקרא ואז ,בו שרתה והשכינה הזו
 השמים תולדות אלה" שכתוב מה ינויוה

 ינוושנ ,בראם 'בה נינווש ,"בהבראם והארץ
 וזו חסד זה אלא ,אומרים מה .באברהם
 ,קשה לא והדבר ,יחד יורד והכל ,השכינה

  .היה וזה וזה

 àîòè éàî]áéúë[ åäìë éëå íé÷éãö íìë êîòå 
 åäá úéà ïéáééç äîë àäå åäðéð é÷éãö ìàøùé
 ìò ïéøáòã ïéòéùø äîëå ïéàèç äîë ìàøùéá
 ïéúéðúîã àæøá àðú éëä àìà àúééøåà éãå÷ô
 àåòøã àðáø÷ ïéãáòã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ

á÷ì"áø÷ì ïéîåé àéðîúì åäééðá ïéáéø÷îã ä àð
á÷ã àáè à÷ìåç éàäá åìàò åøæâúà ãëå" ä

 áéúëã)äë é éìùî ( ïåéë íìåò ãåñé ÷éãöå
 éàãå íé÷éãö ïåø÷à ÷éãöã à÷ìåç éàäá åìàòã

òå íé÷éãö íìë" áéúëãë õøà åùøéé íìåòì ë
)èé çé÷ íéìäú ( íá àáà ÷ãö éøòù éì åçúô

 áéúëå)ë íù (]åäéì øòùä äæ"ä[ åàáé íé÷éãö 
åøæâúàã ïåðéà åá øöð éòèî øöð íé÷éãö ïåø÷àå 

á÷ òèðã ïéòéèð ïåðéàî" õøà éàä ïãòã àúðâá ä
 àáè à÷ìåç ìàøùéì åäì úéà ïë ìòå åäééðî ãç

 áéúëå éúàã àîìòá)èë æì íù ( íé÷éãö] åùøéé
õøà[) äë ñ äéòùé ( åäî õøà åùøéé íìåòì

 àäå ïìéã àúéðúîá àðîé÷åàã äîë íìåòì
 àééøáç ïéá äìî éàä øîúà)úå à÷ éàî àð

àúùä ãò íäøáà éø÷à àìã àø÷ àîç  àìà
 øæâúà ãëå øæâúà àì àúùä ãòã àðîé÷åà éëä

øáçúàìàò  (]ð"á÷ éæç àú à" àø÷ àì ä äéì
àúùä ãò íäøáà íäøáàìà àìà àîòè éàî 

 øæâúà ãëå øæâúà àì àúùä ãòã àðîé÷åà éëä
ä éàä äéá øáçúà"äéá àéøùå à[ä éàäá  '

ãëå äéá àéøù àúðéëùå åðééäå íäøáà éø÷à ïé
 áéúëã)ã á úéùàøá ( íéîùä úåãìåú äìà

úå íàøáäá õøàäåàäá àð 'íàøáá àðúå 
 àãå ãñç àã àìà éøîà÷ éàî íäøáàá
 éàäå äìî àéù÷ àìå àãçë úéçð àìëå àúðéëù

éåä éàäå:  
 של הזו 'הה ,אבא לרבי יעקב רבי אמר

 "'הלה" של 'וה ,קטנה היא "הבראם"
 )שכינה (זו ,לו אמר .לזה זה בין מה ,גדולה

 .אחד שהכל ששונים ויש( .יובל וזהשמיטה 
 עומדת אז ,מהצדיק מאירה שכאשר

 .כראוי מוארת שהרי ,גדולה א"וה בשלמות

à"ä éàä àáà éáøì á÷òé ø ' àøéòæ íàøáäã
äå 'åäéìäã" ä)å áì íéøáã ( àáøáø)å( ïéá äî

à éàäì éàä"ìâ àã )àúðéëù (]äèéîù[ àãå 
 àìáåé) éðúîã úéàå àøäðî ãëã ãç àìëã

äå àúåîìùàá àîéé÷ ïéãë ÷éãöî ' àäã àáøáø

                                                                                                                                                                                     

ט לא נקרא תכף אברהם ומשני דלא אתגזר "ל מ"י זצ"ש האר"כמ' פירוש מאחר דמאור כשדים תקן ה א
  ).א"נ(ן "מאי. ט"ת לעיל דף פ"ש בס"רזא דברית כמ' פירוש דה

ב קכז "ה ח"דע(היא בסוד בינה " רבתא' ה"ו, זעירא' שכן היא בחינת ה, )ג"ב קלה ע"כללים ח(מלכות  ב
 ).א"ע

 ).א"ד(ב ”אתוון עלאין רברבין ככתוב בהקדמה ג ע ג
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 מצד ויונקת בשלמות עומדת שלא ופעמים
 לפעמיםלכן ו ).קטנה א"ה אז ,האחר

 ולפעמים ,בשלמותה עומדת שהלבנה
 ,יפה כלוה ,ונודע נמצא ובפניה ,בחסרונה

 ,אבא רבי אמר. הדבר ברור הוא וזה
 הוא ברוך שהקדוש ישראל אשריהם
 להם ונתן העמים שאר מכל בהם התרצה

 ,הזו אות בו שיש מי שכל ,הזו הברית אות
 אותו שומר הוא אם לגיהנם יורד אין

 ,אחרת לרשות אותו מכניס שאין ,כראוי
 שמשקר מי שכל .המלך בשם משקר ולא
 ברוך הקדוש של שמוב שמשקר כמי ,בזה
". ילדו זרים בנים כי בגדו 'בה" שכתוב ,הוא
 מעלה שהאדם בזמן ,אבא רבי אמר עוד
 ברוך הקדוש ,הזו לברית להכניסו בנו את
 איזו ראו ,ואומר שלו לפמליא קורא הוא

 מזדמן השעה באותה .בעולם עשיתי בריה
 טיסות בארבע העולם את וטס אליהו )לו(

 אדם שצריך נינוש זה ועל ,לשם ומזדמן
 הכסא זה ,ויאמר ,לכבודו אחר כסא לתקן

 והוא .שם שורה אינו ,לא ואם .אליהו של
  .הוא ברוך הקדוש לפני ומעיד עולה

 àîéé÷ àìã ïéðîæìå úåàé à÷ãë àøäðúî
ä ïéãë àøçà àøèñî à÷ðéå àúåîìùàá" à

àøéòæ ( àîéé÷ àøäéñã ïéðîæ êë ïéâáå
 àäôðàáå àúåîéâôá ïéðîæå àúåîìùàá

 éàäå øéôù àìëå òãåîúùàå çëúùà]åäéà[ 
 àáà éáø øîà äìîã àøéøá ìàøùé ïåðéà ïéàëæ

á÷ã"ïéîò øàù ìëî ïåäá éòøúà ä) òò"æ( áéäéå 
 úà éàä äéá úéàã ïàî ìëã àã àîéé÷ úà ïåì
 úåàé à÷ãë äéì øéèð åäéà éà íðäéâì úéçð àì
 ø÷ùî àìå àøçà àúåùøá äéì ìééò àìã
 ïàîë éàäá ø÷ùîã ïàî ìëã àëìîã äéîùá

á÷ã äéîùá ø÷ùîã" áéúëã ä)æ ä òùåä (
åäéá"á ä éáø øîà åú åãìé íéøæ íéðá éë åãâ

 éàäì äéìòàì äéøá ÷éñà ùð øáã àðîæá àáà
á÷ éø÷ úéøá" åîç øîàå äéìéã àéìîôì ä]éàî [

)ïàî( ïîãæà àúòù äéá àîìòá úéãáò äéøá 
)äéì (ñàèå åäéìààãá àîìò  'ïéñàèá ïîãæàå 

 àééñøë àð÷úì ùð øá éòáã ïðéðú àã ìòå ïîú
àîééå äéìéã àø÷éì àøçàâ åäéìàã àééñøë àã 

 éî÷ ãéäñàå ÷éìñ àåäå ïîú éøù àì åàì éàå
á÷"ä:  

 פה לך מה" כתוב בראשונה ,בא וראה
 אלהי( 'לה קנאתי קנא" וכתוב ,'וגו אליהו

 ."' וגוישראל בני בריתך עזבו כי )צבאות
 בני שירשמו מקום שבכל ,חייך ,לו אמר

 תזדמן אתה ,בבשרם הזה הקדוש שםוהר
 הוא ,עזבו שישראל ידשהע והפה ,לשם
 .הזו הברית את ימיםימק שישראל יעיד
 לפני אליהו נענש מה על ,שנינו והרי

 על הרע לשון שאמר על ,הוא ברוך הקדוש
  .בניו

 áéúë àúéîã÷á éæç àú)î"è èé à ( êì äî
åâå åäéìà äô ' áéúëå)é íù (åäéì éúàð÷ àð÷"äã 

åâå ìàøùé éðá êúéøá åáæò éë 'à" ìëá êééç ì
úà àîéùø éàäã ø]ì[ àùéã÷åîéùø]ï[ éðá äéì 

 ãéäñàã àîåôå ïîú ïîãæú úðà ïåäøùáá
 ìàøùéã ãéäñé àåä åáæò ìàøùéã]î[ éàä ïéîéé÷

 éî÷ åäéìà ùðòúà äî ìò ïðéðú àäå àîéé÷
á÷"éåðá ìò àøåèìã øîàã ìò ä:  

 אומרים והיו ,היום אור בא םיבינתי
 אותו לו אמר ,ללכת קמו .תורה דברי

 .השלימו הזה בלילה שעסקתם במה ,האיש
 את למחר שתראו ,לו אמר ,הוא מה ,אמרו

 äåä éëäãà éìî éøîà ååäå àîåéã àøåäð éúà
à ìæéîì åî÷ àúééøåàã" äîá àøáâ àåää ì

éøîà åîéìùà àéìéì éàäá åúé÷ñòãä àåä éàî 
à"øçîì ïåîçúã ìå àäã àîéé÷ã äéøîã éåôðà 

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(ב ”ו עמ א
 ).א"ד(עפיפות מטעם המבואר ' שמעופף בכל העולם בד ב
 ).הערת הזוהר(א ”יג ע ג
 .ו והוא לשון הפסוק" דפ– )י צבאות"אלה (ד
 ).מ"דפ(אמרו  ה
 ).א"ד(ל בעל הברית כי אשתו ילדה זכר "למחר תראו את אליהו ז ו
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 בקשה אשתי שהרי ,הברית בעל של פניו
 של הברית ומילת ,מכם הזו הבקשה את
 .שלו ההלולא תהיה למחר לי שנולד בני

 ,מצוה של בקשה היא זו ,אבא רבי אמר
 אותו כל חכו. השכינה פני את לראות ונשב
  .היום

àîéé÷ øæâå åëééðî àã àúåòá úàòá éàúéáãà 
 øçîì éì ãéìééúàã éøáã]éåäéì) [éåäéã( àìåìä 

à äéìéã"ã àúåòá éàä àáà ø åäéà äåöî
ð àúðéëù éôà éîçîìåé àåää ìë åëéøåà áéú

àîåé  
  âö/á  

 כל את האיש אותו כנס הלילה באותו
 התעסקו הלילה אותו וכל ,אוהביואותם 
 אותו להם אמר .שישן מי היה ולא ,בתורה
 יאמר ואחד אחד כל ,מכם בבקשה ,האיש

  .בתורה חדש דבר

 ïåðéà ìë àøáâ àåää ùðë àéìéì àåääá
éåîéçø àúééøåàá åìãúùà àéìéì àåää ìëå 

ðã ïàî äåä àìåàà íé" åèîá àøáâ àåää ì
àúééøåàã àúãç äìî àîéì ãçå ãç ìë åëééðî:  

 עובפר" ,ואמר )אבא רבי( אחד פתח
 מה ".'ה ברכו עם בהתנדב בישראל פרעות

 אלא ,הזה בפסוק שפתחו וברק דבורה ראו
 על אלא מתקיים העולם אין ,שנינו כך

 יומם בריתי לא אם" שכתוב ,והז הברית
 על קיימים וארץ שמים שהרי ,"' וגוולילה

 את מיםימקי שישראל זמן כל , לכן.זה
 עומדים וארץ שמים קותוח ,הזו הברית

 את מבטלים ושלום שחס זמן וכל ,בקיומם
 ,מיםימתקי וארץ שמים אין ,הזו הברית

 לא ,בא וראה. בעולם ברכות נמצאות ואין
 אלא ישראל על העמים שאר שלטו
 בטלו ומה ,הזו הברית את מהם טלויכשב
 כתוב זה ועל ,נתגלו ולא נפרעו שלא ,מהם

 תםוא רווימכ ,'ה את ישראל בני ויעזבו"
 עד ,ממש 'ה את ויעזבו ".סיסרא ביד

 לדבר ישראל כל את ונדבה דבורה שבאה
 ינויוה. תחתיהם שונאיהם נכנעו אז ,הזה
 אהו ברוך הקדוש שאמר ,ששנינו מה

 ולא אטומים הם ישראל וכי ,ליהושע
 ,בריתי את ימיםימק ולא התגלו ולא נפרעו
 את ולהכניע לארץ להכניסם רוצה ואתה

 ".שנית ישראל בני את מל שוב" .שונאיהם
 לא ,הזו הברית ונתגלתה שנפרעו ועד

 ,כאן אף .שונאיהם נכנעו ולא לארץ נכנסו
 נכנעו ,הזו באות ישראל שהתנדבו כיון

 .לעולם הברכות וחזרו תחתיהם שונאיהם
 בישראל פרעות עובפר" שכתוב זהו

  ".'ה ברכו עם בהתנדב

 çúô>ãç<) >ð"à <àáà éáø ( øîàå) íéèôåù
á ä ( åëøá íò áãðúäá ìàøùéá úåòøô òåøôá
åäé" éàäá åçúôã ÷øáå äøåáã åîç à÷ éàî ä

 àìà àîéé÷úî àîìò úéì ïðéðú éëä àìà àø÷
 áéúëã úéøá éàä ìò)éîøéäë âì ä ( àì íà

åâå äìéìå íîåé éúéøá ' àã ìò àòøàå àéîù àäã
 ìàøùéã àðîæ ìë êë ïéâá ïéîéé÷>éàä ïéîéé÷î <

)àã ïéîéé÷( àòøàå àéîù éñåîð úéøá >ïéîéé÷< 
çã àðîæ ìëå åäééîåé÷á" éàä ïéìèáî ìàøùé å

 àì ïàëøáå ïéîéé÷úî àì àòøàå àéîù úéøá
àù åèéìù àì éæç àú àîìòá ïéçëúùî ïéîò ø

 äîå àã àîéé÷ åäééðî åìéèá ãë àìà ìàøùé ìò
 àã ìòå ïééìâúà àìå ïòøôúà àìã åäééðî åìéèá

åáæòéå áéúëáåäé úà ìàøùé éðá " ä>åâå'< 
)à ìàåîù 'è áé (àøñéñ ãéá íúåà øåëîéå) åâå'( 

åäé úà åáæòéå" äøåáã úúàã ãò ùîî ä
 åòðëúà ïéãë àã äìîá ìàøùé ìëì úáãðúàå

 ïåäéàðùá÷ øîàã ïðéðúã åðééäå åäééúåçú" ä
åòøôúà àìå ïåðéà ïéîéèà ìàøùé éëå òùåäéìâ 

ééìâúà àìåà éòá úàå éìéã àîéé÷ ïéîéé÷ àìå 
 ïåäéàðù àòðëàìå àòøàì åäì àìòàì) ä òùåäé

á ( åòøôúàã ãòå úéðù ìàøùé éðá úà ìåî áåù
 àìå àòøàì åìàò àì úéøá éàä àééìâúàå

ëä óåà ïåäéàðù åòðëúà ïéáãðúàã ïåéë à
 åäééúåçú ïåäéàðù åòðëúà úà éàäá ìàøùé

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(וברית מילתו יהיה למחר בכך תתעכבו פה להשלים דבריכם שעסקתם בם עד הנה  א
  לתקן התרגום @.מואל איתא וישכחואמנם בש, אין כזה פסוק ב
  ספר שופטים פרק ב ) 2(
ויעזבו את ידוד אלהי אבותם המוציא אותם מארץ מצרים וילכו אחרי אלהים אחרים מאלהי ) יב(

 :העמים אשר סביבותיהם וישתחוו להם ויכעסו את ידוד
 ).הערת הזוהר(א ”בא ע ע ג
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ää àîìòì åøæçúà ïàëøáå" úåòøô òåøôá ã
åäé åëøá íò áãðúäá ìàøùéá"ä:  

 במלון בדרך ויהי" ,ואמר פתח ,אחר קם
 את ,מי את ".המיתו ויבקש 'ה ויפגשהו

 אתה וכי ,הוא ברוך הקדוש לו אמר .משה
 להכניעו ממצרים ישראל את להוציא הולך
 את ממך שכחת ואתה ,ושליט גדול מלך

 ויבקש" מיד ,נמול לא שבנך ,הברית
 של בשלהבת גבריאל ירד ,למדנו". המיתו

 ,שורף אחד לנחש דמהונ ,אותו ףולשר אש
 לו אמר ,נחש למה .לתוכו אותו בלועל

 את גולהר הולך אתה ,הוא ברוך הקדוש
 מיד .נמול לא ובנך ,והחזק הגדול הנחש

 שראתה עד .אותו גולהר אחד שלנח דמהנ
 שכתוב זהו .ונצול בנה את ומלה צפורה

 אלא ,"רוצ" זה מה ".רוצ צפורה ותקח"
 את תוותכר" שכתוב ,הרפואה ומה .רפואה
  . רוח הקודשבה שנצנצה ,"בנה ערלת

 øîàå çúôå àøçà í÷)ãë ã úåîù ( éäéå
åäé åäùâôéå ïåìîá êøãá"åúéîä ù÷áéå äà 

à äùîì ïàîì"á÷ ì"ä úé à÷ôàì ìéæà úà éëå 
 àèéìùå áø àëìî àòðëàìå íéøöîî ìàøùé
 ãéî øæâúà àì êøáã àîéé÷ êðî úééùðà úàå
 àáåäìùá ìàéøáâ úçð àðàú åúéîä ù÷áéå
 àã÷åúî àéåéç ãç æéîøúàå äéã÷åàì àùàã

äéì àôàùìáà àéåéç éàîà äéåâá "á÷ ì"äâ úà 
 àì êøáå àôé÷úå àáøáø àéåéç àìè÷ì ìéæà

î øæâúà ãò äéì àìè÷ì àéåéç ãçì æéîøúà ãé
ää áéæúùàå äøáì úøæâå äøåôö úîçã" ã) íù

äë (øåö äøåôö ç÷úåãàìà øåö åäî ä àúååñà 
 áéúëã àúååñà éàîå)íù ( úìøò úà úåøëúå

àùãå÷ çåø äá àöðöðã äðá:  
 אחיו אל יוסף ויאמר" ,ואמר אחר קם

 למה וכי ."' וגוויאמר ויגשו אלי נא גשו
 אלא .אליו קרובים היו הם והרי ,להם קרא

 תמהו ,אחיכם יוסף אני להם שאמר בשעה
 ,יוסף אמר .עליונה במלכות אותו שראו
 נא גשו" .אותה חתיוהרו הזו המלכותבגלל 

 .המילה ברית את להם שהראה ,"ויגשו אלי
 משום ,הזו המלכות את לי גרמה זו ,אמר

 ששומר שמי ,למדנו מכאן. אותה ששמרתי
 .לו שמורה המלכות ,הזו תהברי אות את

 עד שכבי 'ה חי" שכתוב ,עזומב ,לנו מנין
 שנשבע עד ,בו קטרגמ היה שיצרו ,"קרוהב

 זכה לכן ,הזו הברית את ושמר שבועה
 שאר כל על שליטים מלכים ממנו שיצאו

 של בשמו שנקרא המשיח והמלך ,המלכים
  .הוא ברוך הקדוש

 øîàå àøçà í÷)ã äî úéùàøá ( óñåé øîàéå
ìàåâå øîàéå åùâéå éìà àð åùâ åéçà  ' éàîà éëå

 àúòùá àìà äéáâ ååä ïéáéø÷ àäå åäì éø÷
 äéì åîçã åäååú íëéçà óñåé éðà ïåì øîàã
 àã ïéâá àã åëìî óñåé øîà äàìò åëìîá
 éàä åäì éæçàã åùâéå éìà àð åùâ äéì àðçååø
 ïéâá àã åëìî éì úîøâ àã øîà äìéîã àîéé÷

ìåà ïàëî äì úéøèðã úà éàäì øéèðã ïàî àðôé
 áéúëã æòáî ïìðî äéì úøèðúà åëìî àîéé÷

)âé â úåø (åäé ééç" äåäã ø÷áä ãò éáëù ä
 éàäì øéèðå äàîåà éîåàã ãò äéøöé äéì âøè÷î
 ìò ïéèéìù ïéëìî äéðî å÷ôðã äëæ êë ïéâá úéøá
 àîùá éø÷úàã àçéùî àëìîå ïéëìî øàù ìë

á÷ã"ä:  
 עלי נהתח אם" כתוב ,ואמר אחר פתח

 ,"בוטח אני בזאת" ,שנינו כך ."' וגומחנה
 מנתוהמז הברית אות זו ,"בזאת" זה מה

לכן ו .למעלה ונרמזה ,אדם אצל תמיד
 אות זאת "שכתוב כמו ,"בזאת" נאמר

 .אחת בדרגה והכל ,"בריתי זאת" ,"הברית

 áéúë øîàå êãéà çúô)â æë íéìäú ( íà
åâå äðçî éìò äðçú ' çèåá éðà úàæá àðàú éëä

á éáâ øéãú àðéîæã àîéé÷ úà àã úàæá åäî ø
 úàæá øîúà êë éðéâáå àìéòì àæéîøúàå ùð

 áéúëã äîë)áé è úéùàøá ( úéøáä úåà úàæ
                                                           

ל דהא והא אית בהו שרצה המלאך להרוג שניהם ולכך הבינה "ב לבריה דמשה וי”פקודי רסו עוב א
 ).א"נ(ב "הרש. שנתחייבו שניהם בעון המילה

 ).א"ד(לבלוע אותו  ב
. ק כי קצרתי"ש את אזיל דהוא הבל והרגו בתחלה פרעה ודו"ך ומ"ש ש"ב כי פרעה גימטריא נחש כמ"נ ג
  ).א"נ(ן "מאי
 ).א"נ(ך "ל בשורק כמו והכית בצור ומשני אסוותא מ"א סלע הולבחולם אם הו ד
  ).א"ד(א הצרי אין בגלעד "כד' פי ה
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 ולא אחת בדרגה הם וזאת זה ,ושנינו
 בני שאר הרי ,כך אם ,תאמר ואם .נפרדים

 אלא .אחר ולא בלבדו דוד למה ,כך םהאד
 והיא ,בו ונרמזה בו אחוזה שהיא משום

 "זאת"שה משום ,בא וראה. המלכות כתר
 ,כראוי המלך דוד אותה שמר לא הזו

  המלכות

)é æé íù ( äæ àðàúå àâøã ãçá àìëå éúéøá úàæ
 àîéú éàå ïùøôúî àìå ïåðéà àâøã ãçá úàæå
 ãåã éàîà éëä àîìò éðá øàù àä éëä éà
 äéá àãéçàã ïéâá àìà àøçà àìå éåãåçìá

àøúë àéäå äéá àæéîøúàå éæç àú àúåëìîã 
 à÷ãë àëìî ãåã äéì øèð àì úàæ éàäã ïéâá

àúåëìî éæç  
  ãö/à  

 ,למדנו וכך .הזמן אותו כל ממנו עברה
 ,שלמעלה במלכות נרמזה הזו "זאת"ה

 באותה .דשו הקעירה בירושלים ונרמזה
 ,ואמר קול יצא ,עליה עבר שדוד השעה

 אותך טורדים ,תותר שנקשרת במה ,דוד
 ,לנו מנין .ממך תוסר לכותוהמ ,מירושלים

 ,"מביתך רעה עליך מקים הנני" שכתוב
 עליו שעבר כמו .היה וכך .יקובמד "מביתך"

 העולם בני שאר ,כך המלך דוד ומה .נענש
  .וכמה כמה אחת על

 àðôéìåà éëäå àðîæ àåää ìë äéðî éãòúà
 àìéòìã àúåëìîá àæéîøúà úàæ éàä
 àåääá àùéã÷ àúø÷ íìùåøéá àæéîøúàå

òùäéìò øáò ãåãã àúà ãåã øîàå àì÷ ÷ôð 
êì éøúùú úøè÷úàã äîáá íìùåøéî ïéãøè 

 êðéî éãòúà àúåëìîå]ðî" áéúëã ì)ù"áé á 
àé (à÷ééã êúéáî äòø êéìò íé÷î éððä[ éëäå 

 äåäë éëä àëìî ãåã äîå ùðòúà äéá øáòã äî
ëàò àîìò éðá øàù"å:  

 לי עזרתה 'ה לולי" ,ואמר אחר פתח
 במה ,למדנו ".נפשי מהדו שכנה כמעט
 כמו לגיהנם יורדים שאינם ישראל זוכים
 ואין ,כוכבים ומזלות עובדי העמים שאר

 שכך. הזו באות )אלא( ,דומה בידי נמסרים
 ,הזה העולם מן יוצא שאדם בשעה ,למדנו
 .עליו נפקדיםמאורות  של קבוצות כמה

 ,ם ורואים את האות הזועיני מרימים
 ואינו ,ממנו ונפרדים דשוקשהיא ברית 

 מי שכל .לגיהנם לרדת דומה בידי תןינ
 ומהאות .לגיהנם יורד ודאי ,בידו שנמסר

 והדינים ,ותחתונים עליונים פוחדים הזו
 זוכה הוא אם באדם בו שולטים אין הרעים

 נאחז שהוא משום ,הזו תאוה את רולשמ
 שדוד כיון. הוא ברוך הקדוש של בשמו
 ,כראוי הזו הברית אות את שמר לא המלך
 ,מירושלים ונטרד ,המלכות ממנו עברה

 ,מיד אותו שיורידו סבר כי ,פחד מיד

 øîàå êãéà çúô)æé ãö íéìäú (åìåäé éì" ä
 äîá àðàú éùôð äîåã äðëù èòîë éì äúøæò
 ïéîò øàùë íðäéâì éúçð àìã ìàøùé ïàëæ

åëò" äîåãã éåãéá ïøñîúà àìå í)àìà ( éàäá
 àîìòî ÷éôð ùð øáã àúòùá àðàú éëäã úà

éìéáç äîëâéøéäè ïã  àðéò ïéô÷æ äéìò ïã÷ôúà
 ïùøôúà àùãå÷ã àîéé÷ àåäã úà éàä ïàîçå

éäééúà àìå äéðî íðäéâì àúçðì äîåãã éåãéá á
 éàãå íðäéâì úéçð éåãéá øñîúàã ïàî ìëã
 àì ïéùéá ïéðéãå ïéàúúå ïéàìò ïéìçã úà éàäîå
 äéì éøåèðì éëæ åäéà éà ùð øáá äéá ïéèìù

á÷ã àîùá ãéçàúà àåäã ïéâá úà éàäì" ä
àëìî ãåãã ïåéëäàã àîéé÷ úà øèð àì å à÷ãë 

 ãéøèúàå àúåëìî äéðî éãòúà éæçìùåøéîé í
 ìéçã ãéî]øáñã) [øáñå( äéì ïåúçééã ] ãéî

                                                           

 ).א"ד(בשעה שעשה מעשה בת שבע  א
 ).א"ד(במה שאתה מקושר תהיה ניתר ומחוסר ממנו  ב
 .ו" נוסף בדפ– )מלאכי חבלה (ג
 ).א"ד(חבילות ואגודות של בעלי דינים המאירים מתוקף הדין  ד
מיד דחיל דסבר דיחתון ליה ' דוד מלכא לא נטר את קיימא דא וכוכיון ד). א"ד(' א וב”ח ע' בראשי ה

מכאן תבין כי בכל . 'העביר כו' וימסרון ליה לידא דדומה וימות בההוא עלמא עד דאתבשר ביה דכתיב גם ה
ל "ר' מקום שנאמר מיתה בההוא עלמא כגון יחי ראובן ואל ימות דמתרגם יחי ראובן בההוא עלמא וכו

דמדורי גיהנם שנקרא מות ' פקודי בהיכל ז' י זהו מיתה דההוא עלמא והטעם נרמז בפשלא ירד לגיהנם כ
  ).נ"ש) (ה"ז(מדורין דגיהנם ' בההוא עלמא שמכניסין הנשמה בז

 .זוהר הרקיע' עי ו
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 בעולם וימות דומה ביד אותו וימסרו
 'ה גם" שכתוב ,עליו שהתבשר עד ,ההוא

 השעה באותה ".תמות לא חטאתך העביר
 כמעט לי עזרתה 'ה לולי" ,ואמר פתח

  ".נפשי דומה שכנה

 äéì ïåúçééã] ïåøñîéå ãéîéåãéì[ )éåãéá( äîåãã 
 áéúëã äéá øùáúàã ãò àîìò àåääá úåîéå

)ù"âé áé á (åäé íâ" úåîú àì êúàèç øéáòä ä
åäé éìåì øîàå çúô àúòù äéá" éì äúøæò ä

éùôð äîåã äðëù èòîë:  
 שאמר )שכתוב( זה מה ,ואמר אחר פתח

 והראני מהו( ".נוהו ואת תווא ראניוה" דוד
 לראות יכול מי ).נוהו ואת כך ואחר תווא

 ,שנינו כך אלא ,הוא ברוך הקדוש את
 ודוד ,נשוהע אותו עליו שגזר ההיא בשעה

 נענש כראוי הזו האות שמר שלא שעל ידע
 באות נרמז והכל ,יחד אחוז שהכל ,בזה
 אותו שומר שאינו מי צדיק נקרא ולא .הזו

 והראני" ,ואומר בקשתו מבקש היה ,כראוי
 ,שלו האות( ,תווא זה מה". נוהו ואת תווא

 האות ה"הקב של אותו שהרי ,הברית אות
 שהרי ,הקדושה )שלו( הברית אות זו )שלו
 ששני משום ,מהל. ממני שאבדה פוחד אני
לכן ו ,בזה אחוזות ,וירושלים המלכות ,אלו
 רושתחז ,נוהו ואת תווא בבקשתו תלה

 דבר והכל ,למקומה הזו האות של המלכות
  .אחד

 éàä éàî øîàå êãéà çúô)áéúëã (] øîàã
ãåã[) äë åè íù ( åäåð úàå åúåà éðàøäå) éàî

çàå åúåà éðàøäå"åäåð úàå ë ( éîçîì ìéëé ïàî
á÷ì äéì" àúòù àéääá ïðéðú éëä àìà ä

 àìã ìòã òãé ãåãå àùðåò àåää äéìò øæâúàã
úà éàä øèðàòúà úåàé à÷ãë  àìëã éàäá ùð

 àìëå àãéçà àãçëà àìå úà éàäá æéîøú
 äåä úåàé à÷ãë äéì øèð àìã ïàî ÷éãö éø÷à
 éàî åäåð úàå åúåà éðàøäå øîàå äéúåòá éòá

 åúåà)úåà àäã úéøáä úåà äéìéã úåàåá÷ã " ä
äéìéã úà (å àîéé÷ úà àã)äéìéã ( àäã àùéã÷

 ïéøúã ïéâá àîòè éàî éàðî ãéáàúàã àðìéçã
 ïéìà êë ïéâáå ïãéçà éàäá íìùåøéå àúåëìî

 àúåëìî øãäúéã åäåð úàå åúåà äéúåòáá éìú
äìî ãç àìëå äéøúàì úà éàäã:  

 ".אלוה אחזה ומבשרי" ,ואמר אחר פתח
 .ומעצמי להיות צריך היה ,"ומבשרי" זה מה

 שכתוב ,היא ומה ,ממש מבשרי אלא
 והיתה" וכתוב ,"מעליך יעברו דשוק ובשר"

 שנרשם זמן בכל ,ששנינו ".םבבשרכ בריתי
 ממנה ,הזו האות של הקדוש שםובר אדם
 ,ממש ממנו ,הוא ברוך הקדוש את רואה

 ,זוכה לא ואם. בו נאחזת הקדושה והנשמה
 כתוב מה ,הזו האות את שומר שאינו

 של שםוהר שהרי ,"יאבדו אלוה מנשמת"
 זוכה ואם .נשמר לא הוא ברוך הקדוש
 .ממנו דתנפר השכינה אין ,אותו ושומר

 ,]אשה [אֹשונ הוא כאשר ,בו מתקיים מתי
 מהל ,ששנינו( .למקומה נכנסת הזו והאות

 זכר אחת אלא ,יחד הולכות א"ה ו"וא
 שם ונקרא ,יחד משתתפים ).נקבה ואחת
 .העליון החסד עליהם שורה אז ,אחד

 ,החסד ומי .הזכר בצד ,שורה מקום באיזה

 øîàå êãéà çúô)åë èé áåéà ( äæçà éøùáîå
åìà"äá àìà äéì éòáî éîöòîå éøùáîå éàî 

 éàîå ùîî éøùáîäé áéúëã à)åè àé äéîøé (
 áéúëå êéìòî åøáòé ùã÷ øùáå)âé æé úéùàøá (

 àðîæ ìëá àéðúã íëøùáá éúéøá äúéäå
 éàäã àùéã÷ àîéùø éàäá ùð øá íéùøúàã

á÷ì éîç äéðî úà"àúîùðå ùîî äéðî äâ 
 äéá úãéçàúà àùéã÷]å[ øéèð àìã éëæ àì éà

 áéúë äî úà éàä)è ã áåéà (åìà úîùðî" ä
ã åãáàéá÷ã åîéùø àä" éëæ éàå øéèðúà àì ä

 éúîéà äéðî ùéøôúà àì àúðéëù äéì øéèðå
 ìééò úà éàäå áéñðúà ãë äéá àîéé÷úî

 äéøúàá)àå àîòè éàî àéðúã"ä å" ïéìæà à
 àãçë åôúúùà àá÷åð ãçå øëã ãç àìà àãçë
 åäééìò àééøù äàìò ãñç ïéãë àîù ãç éø÷àå

                                                           

 ).א"ד(אות ברית מילה  א
ביאורים (ושם דרוש יב ', ן ח"ח דרושי מ"וע, ב"זוהר משפטים צו ע' ועי. שם אלוה הוא לבוש לנשמה ב

 ).ג"א לד ע"ח
בעת הולדת האדם באים לו נפש רוח ונשמה וכשנמול זוכה לכולן כדי להשלימן באותה מצוה אך  ג

 ).א"ד(ר בהתחנכו במצות "מסתלקים עד שישבר קליפת יצה
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 העליונה מהחכמה ויוצא שבא ל"א ד"חס
 א"נ( .הנקבה נתבשמתלכן ו .בזכר עטרומת

 יחד הולכים א"ה ו"וי של הסוד ,ששנינו
 והם יחד משתתפים ונקבה זכרכדוגמת 

 ,העליון החסד עליהם שורה אז .אחד
  ). הנקבה ונתבשמת בזכר ומתעטר

ñç ïàîå àøåëãã àøèñá àééøù øúà ïàá" ã
ñç"à ã" øèòúàå äàìò äîëçî ÷ôðå éúàã ì

 àøåëãáåêë ïéâáààá÷åð úîñáúà ( ]ð" ïðúã à
éåã àæø"ä å" àá÷åðå øëãã àðååâë àãçë ïéìæà à

 äàìò ãñç ïéãë ãç ïåðéàå àãçë åôúúùà
 úîñáúàå àøåëãá øèòúàå åäééìò àéøù

àá÷åð[:  
 אור ,ל"א ,הוא כך אלוה ,שנינו עוד

 כשמשתתפים ,קבהנ 'ה ,זכר 'ו ,החכמה
נאחזת  הקדושה והנשמה .אלוה נקרא יחד

 כן ועל .הזו באות תלוי והכל ,הזה מהמקום
 היא זו ,"אלוה אחזה ומבשרי" כתוב

 הזו מהאות ,ממש מבשרי .הכל שלמות
 קדושים ישראל אשריהם כן ועל .ממש

 אשריהם ,הוא ברוך בקדוש שאחוזים
 כתוב עליהם ,הבא ובעולם הזה בעולם

 כלכם חיים"לכן ו ,"' וגו'בה דבקיםה ואתם"
  ".היום

åìà ïðéðú åú"à àåä éëä ä"ìá åøéäð 
å àúîëçã 'ä øëã ' àãçë åôúúùà àá÷åð

åìà" øúà éàäî àùéã÷ àúîùðå éø÷à ä
úãçàúàâ áéúë àã ìòå úà éàäá àéìú àìëå 

)åë èé áåéà (åìà äæçà éøùáîå" àúåîéìù àã ä
 àã ìòå ùîî úà éàäî ùîî éøùáî àìëã

á÷á äéá ïãéçàã ïéùéã÷ ìàøùé ïåðéà ïéàëæ" ä
 åäééìò éúàã àîìòáå ïéã àîìòá ïåðéà ïéàëæ

 áéúë)ã ã íéøáã (åäéá íé÷áãä íúàå"åâå ä '
åíåéä íëìë íééç êë ïéâá:  

 אתם כך בכל ומה ,אבא רבי אמר
 אם ,לו אמרו .כאן יושבים ואתם ,חכמים

  ,ממקומם יעקרו ריםופיהצ

à" êë ìëá äîå àáà ø ïåúàå ïéîéëç ïåúà
 éà äéì åøîà àëä ïéáúé>åø÷òúé äàøåôö <

)åø÷òúà éøåôö(åäééøúàî ã  
  ãö/á  

 שכתוב זהו .טסות לאן יודעים לא
 נודד איש כן קנה מן נודדת כצפור"

 .לתורה אותנו הַכִז הזה והמקום". ממקומו
 ישנים אנו חצי ,לילה בכל .שלנו הדרךזו ו

 עומדים נווכשא ,בתורה עוסקים אנו וחצי
 מאירים מים ונהרות השדה ריחות ,בבוקר

 .בנויבל ישבתימת והיא ,התורה את לנו
 למעלה אותו דנו הרי הזה המקום ואת
 הסתלקו ניםימג ריוטש וכמה ,אחת פעם

 ואז ,התורה נשוע על הדין באותו
 ,בתורה היא ולילה יומם שלנו תעסקותהה

ää ïñàè ïàì ïéòãé àì" ã)ë éìùîç æ (
 åîå÷îî ããåð ùéà ïë äð÷ ïî úããåð øåôöë

 àøúàå>àã <)éã( àçøåà éàäå àúééøåàì ïì éëæ 
àúåâìô àéìéì ìëá ïìéãä ïðà àúåâìôå ïéîééð 

 éçéø àøôöá ïéîéé÷ ïðà ãëå àúééøåàá ïé÷ñò
 úáùééúàå àúééøåà ïì ïéøäð àéî éøäðå àì÷ç

àã øúàå ïáìáå  àãç àðîæ àìéòì äåðééã àä
øñ äîëåå÷ìúñà ïéñéøú éëæ ìò àðéã àåääá 

àùðåòç àîîé ïìéã àúåìãúùà ïéãëå àúééøåàã 

                                                                                                                                                                                     

ב בפסוק וגם ”אמור ק ע' בפ' דלא הוי זווגא דמלכא במטרוניתא אלא בזמנא דנהרא מאבא וע' י פי"ג א
 ).א"ד(' בת אבי היא כואמנה אחותי 

  ).א"נ(ב "הרש. פירוש חסד הוא ענף החכמה ב
 ).ו"לש(ב "פרשת משפטים צו ע' עי ג
ל מקן שלהם אזי אינם יודעים להיכן יעופו אף כן אנחנו אם אנו "אם הצפרים נעקרים ממקומם ר ד

 עצמנו כמבואר נעקרים מכאן שהוא קן שלנו מקום מוכן ללמוד תורה אזי לא נדע להיכן אנו פונים את
  ).א"ד(

 .ו" דפ–אנן  ה
א במדרש "לקמן ק' ע). א"ד(הדין ומתו מכאן לומדי תורה גדולי הדור ' שנתפשט על מקום זה פעם א ו

  ).א"נ(ב "הרש. אחא' הנעלם כל המעשה דכפר טרשא זה עם ר
  ).א"ד(וכמה שרים גדולים בעלי תריסין מתו מכאן באותו פעם בשביל ביטול תורה  ז
  ).והרהערת הז(ב ”עה קא ע ח
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 ,מכאן שנפרד ומי ,לנו עימסי הזה והמקום
 הרים אבא רבי. העולם מחיי שנפרד כמי

 .היום שהאיר עד ישבו .אותם רךיוב וייד
 התינוקות לאותם אמרו ,היום שהאיר אחר

 וכל ,היום האיר אם וראו צאו ,שלפניהם
 הגדול לאיש בתורה חדש דבר יאמר אחד
 אחד אמר .היום שהאיר וראו יצאו .הזה

 .מלמעלה אש הזה ביום מנתומז ,מהם
 אחד זקן אחר אמר .הזה ובבית ,אחר אמר
 .הזו באש שרףילה הזה ביום שעתיד כאן

 ולא תמה. יצילנו הרחמן ,אבא רבי אמר
 ,בארץ נתפס השליטה עשן ,אמר .לדבר יכל
 את החברים ראו ההוא שהיום ,היה וכך
 פניו להטוו ,באש קפוווה ,השכינה פני

 כל ,שנינו. התורה משמחת כאש אבא רביד
 והבית ,הבית מן כולם יצאו לא היום אותו
 בתוכם דברים מחדשים והיו ,בעשן נקשר

 .סיני מהר תורה ההוא היום קבלו לויכא
 הוא אם יודעים היו לא ,שהסתלקו אחר
 בעודנו ,אבא רבי אמר .לילה ואם יום

 חדש דבר מעמנו אחד כל יאמר ,עומדים
 בעל הבית לבעל טוב לקשר חכמה של
  .שמחהה

 ïàîë ïàëî ùøôúàã ïàîå ïì àòééñî
 êéøáå àáà éáø éåãé óé÷æ àîìò ééçî ùøôúàã
 åøîà àîîé øäðã øúá àîîé øäðã ãò åáúé ïåì

øäð éà åîçå å÷åô åäééî÷ã é÷ãøã ïåðéàì àîîé 
 àøáâ éàäì àúééøåàã àúãç äìî àîéì ãç ìëå
 ïéîæ åäééðî ãç øîà àîîé øäðã åîçå å÷ôð àáø
 àúéá êäáå àøçà øîà àìéòìî àùà àîåé éàä
 àîåé éàä ïéîæã àëä àáñ ãç àøçà øîà

à àã àøåðá àã÷åúàì" ïáæùéì àðîçø àáà ø
 àðîøåäã àøèå÷ øîà àììîì ìéëé àìå äååú

úñôúà àòøàáà êëå  åîç àîåé àåääã äåä
 éáøå àùàá åøçúñàå àúðéëù éôà àééøáç
 àúååãçî àøåðë éåôðà åèéäìúà àáà

àúééøåàãáú à åäìë å÷ôð àì àîåé àåää ìë àð
àøèé÷á øè÷úà àúéáå àúéáîâ úãç ååäåà ï

 àúééøåà àîåé àåää åìá÷ åìéàë åäééååâá éìî
 éà éòãé ååä àì å÷ìúñàã øúá éðéñã àøåèî

åäàå àîîé éààåä ãáø øîà àéìéì é ãåòá àáà 
 àúãç äìî ïðéî ãç ìë àîéì ïéîéé÷ ïðàã
 äéøî àúéáã äéøàîì åáéè àøù÷àì àúîëçã

àìåìäã:  
 ותקרב תבחר אשרי" ,ואמר אחד פתח

 לאחר חצריך בתחלה ."' וגוחצריך ןוישכ
 פנימי זה .היכלך מכן ולאחר ,ביתך מכן
 חצריך ןוישכ .מזה למעלה )לתוך( וזה ,מזה
 בציון הנשאר והיה" שנאמר כמו ,להיבתח

". לו יאמר קדוש בירושלים והנותר
 כמו ,מכן לאחר "ביתך בטוב נשבעה"

 כתוב לא ,"בית יבנה בחכמה" שנאמר
 ,כך כתוב היה שאם ,בית יבנה החכמה
 כתוב אלא ,בית נקראת שחכמה משמע

 שכתוב מה היינו ".בית יבנה בחכמה"
. "' וגוןהג את להשקות מעדן צאוי ונהר"
 ,הכל שלמות הוא זה לאחר "היכלך קדוש"

 ,ל"כ י"ה כלומר ,היכל זה מה ,שנינו שכך
, על זה מוכיח מה .יחד נשלם והכל ,וזה זה

 ותקרב תבחר אשרי" שכתוב ,פסוקה ראש
 קרבן בנו את שמקריב מי זה ,"חצריך ןוישכ

 øîàå ãç çúô)ä äñ íéìäú (øçáú éøùàä 
åâå êéøöç ïåëùé áø÷úå ' êéøöç àúéîã÷á
êìëéä øúáìå êúéá øúáì àã ïî äàîéðô àã 

 àìéòì àãå]ð" àåâì[ ïî  êéøöç ïåëùé àã
 øîà úàã äîë àúéîã÷á)â ã äéòùé ( äéäå

 åì øîàé ùåã÷ íìùåøéá øúåðäå ïåéöá øàùðä
 øîà úàã äîë øúáì êúéá áåèá äòáùð

)â ãë éìùî ( äðáé äîëçä úéá äðáé äîëçá
 òîùî äåä éëä áéúë éàã áéúë àì úéá
 úéá äðáé äîëçá áéúë àìà éø÷à úéá äîëçã

 áéúëã åðééä) úéùàøáé á ( ïãòî àöåé øäðå
åâå ïâä úà úå÷ùäì ' àã øúáì êìëéä ùåã÷

 øîåìë ìëéä åäî ïðéðú éëäã àìëã åîéìù àåä
ä"ë é" àùéø àãçë íéìúùà àìëå éàäå éàä ì

                                                                                                                                                                                     

קשר ותוקף הרשות מלמעלה נתפס בארץ שהם יודעים כל מה שיהיה שאמרו שירד אש מלמעלה  א
  ).א"ד(בבית ההוא וכן היה באותו יום 

  ).א"ד(שפניו היה לוהט כאש מרוב שמחה  ב
 ).א"ד(א "ויחי ריט ע. והבית היה קשור וחתום סביב קיטור עשן ואש שהיה מסבב אותם ג
 .ו"נמחק בדפ ד
  ).א"הגהות הגר(ב "פרשת חיי שרה קכט ע ה
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 הקדוש של רצונו ,הוא ברוך הקדוש לפני
 ומקרב בו הומתרצ קרבןאותו ב הוא ברוך
 ואוחז ,חדרים בשני מדורו את ושם ,אותו

 נקשרו השנים שאותם ,זה ואת זה את
 שני ודאי ,"חצריך ןוישכ" שכתוב ,יחד

  .חצריך

 áéúëã çëåî äî àø÷ã)ä äñ íéìäú ( éøùà
 áéø÷àã ïàî éàä êéøöç ïåëùé áø÷úå øçáú

á÷ éî÷ àðáø÷ äéøá"á÷ã àåòø ä" àåääá ä
 àðáø÷ äéì áéø÷å äéá éòøúàå]éåùå) [éåùã( 

 ïåðéàã éàäìå éàäì ãéçàå ïéøãà ïéøúá äéøåãî
 êéøöç ïåëùé áéúëã àãçë åøù÷úà ïéøú

 éøú éàãå êéøöç  
  

 של זקנינו ,הראשונים החסידיםלכן 
 ,הזה לקרבן בניהם את כשמקריבים ,כאן

 ותקרב תבחר אשרי" ,ואומרים פותחים
 עליהם םשעומדי אותם ,"חצריך ןוישכ

 קדוש ביתך בטוב נשבעה" ,אומרים
 קדשנו אשר מברך כך אחר ".היכלך

 של בבריתו להכניסו וצונו במצוותיו
 עליהם שעומדים ואותם .אבינו אברהם
 .'וכו לברית שהכנסתו כשם ,אומרים
 ,עליו רחמים אדם יבקש בתחלה ,ושנינו
 "בעדו וכפר" שכתוב ,האחר על כך ואחר

 ".ישראל קהל כל ובעד" כך ואחר ,בתחלה
 וראוי יפה וכך ,הזו הדרך את לקחנו ואנו

  .לפנינו

 ãë àëäã ïàáñ éàîã÷ éãéñç êë éðéâá
 éøùà éøîàå éçúô àã àðáø÷ì åäééðá ïéáéø÷î
 åäééìò éîéé÷ã ïåðéà êéøöç ïåëùé áø÷úå øçáú
 øúáì êìëéä ùåã÷ êúéá áåèá äòáùð éøîà
 åñéðëäì åðåöå åéúåöîá åðùã÷ øùà êøáî

áá åäééìò éîéé÷ã ïåðéàå åðéáà íäøáà ìù åúéø
åëå úéøáì åúñðëäù íùë éøîà ' ïðéðúå

 ìò øúáìå äéìò ïéîçø ùð øá éòáì àúéîã÷á
 áéúëã àøçà)å æè àø÷éå ( åãòá øôëå

 ïðàå ìàøùé ìä÷ ìë ãòáå øúáìå àúéîã÷á
î÷ì éæçå øéôù éëäå ïðéè÷ð àã àçøåààï:  

 .דברה ונאה הוא כך ודאי ,אבא רבי אמר
 עצמו את מוציא הוא ,כך אומר שלא ומי

 הקדוש לעשות שעתיד פותוח מעשרה
 וכולם ,הבא בעולם לצדיקים הוא ברוך

 של דברים עשרהלכן ו .בזה נקשרים
 תבחר אשרי" הזה בפסוק יש האמונה
ממנו  הנעש ודבר דבר כל ו,"' וגוותקרב

 הזה בעולם חלקכם אשרי .אחת פהוח
 נקשרת התורה שהרי ,הבא ובעולם
  עמדתם כאלו בלבבכם

 ïàîå äìî úåàéå àåä êë éàãå àáà éáø øîà
 ïéîæã úåôåç äøùòî äéîøâ ÷éôà éëä øîà àìã

á÷" åäìëå éúàã àîìòá àé÷éãöì ãáòîì ä
 éìî äøùò êë éðéâáå éàäá ïøù÷úî
 øçáú éøùà àø÷ éàäá úéà àúåðîéäîã

åâå áø÷úå ' ãéáòúà äôåç ãç äìîå äìî ìëå
ðîéìåç äàëæ äã àîìòá ïåëé÷à éúàã àîìòáå 

åúéîéé÷ åìéàë åëééáìá àøù÷úî àúééøåà àäã  

  äö/à  
 תורה שנתנה בשעה סיני בהר בגופכם

  .לישראל
 úáéäéúàã àúòùá éðéñã àøåèá åëééôåâá

ìàøùéì àúééøåà:  
 תעשה אדמה מזבח" ,ואמר אחר פתח

 שלמיך ואת לתיךוע את עליו וזבחת לי
 לקרבן בנו את ריבשמק מי כל ,שנינו ."'וגו

 של הקרבנות כל את הקריב לויכא ,הזה
 בנה לויוכא ,הוא ברוך הקדוש לפני העולם
 מזבח לסדר צריך לכן .לפניו שלם מזבח

 את עליו למול עפר מלא אחד כלי עם
 הקדוש לפני ונחשב ,הזה הקדוש הברית

 ,וקרבנות עולות עליו זבח כאלו הוא ברוך
 שכתוב , מכולםיותר לו ונוח. ובקר צאן

 øîàå êãéà çúô)àë ë úåîù ( äîãà çáæî
 êéîìù úàå êéúåìåò úà åéìò úçáæå éì äùòú

åâå ' àã àðáø÷ì äéøá áéø÷ã ïàî ìë àðàú
éðáø÷ ìë áéø÷à åìéàëá÷ã äéî÷ì àîìòã ï" ä

 êë éðéâá äéî÷ àúîéìù àçáãî éðá åìéàëå
 àòøà àééìî ãç àðàîá àçáãî àøãñì éòá

àùéã÷ àîéé÷ éàä äéìò øæâîìà éî÷ áéùçúàå 
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 ."' וגושלמיך ואת לתיךוע את עליו וזבחת"
 מהו ".שמי את אזכיר אשר המקום בכל"
 שכתוב ,המילה זו ")את(" ,"שמי את אזכיר"

 ".להודיעם ובריתו ליראיו 'ה סוד" בה
 מה . שאמרנוכמו ודאי הזה האדמה מזבח

 תעשה אבניםואם מזבח " ,כתוב אחריו
 מעם שהם ,ירימתג כאשר לגר רמז ,"לי

 מזבח" נקרא זה ,לב וקשה עורף קשה
 ,זה מה ,"גזית אתהן תבנה לא". "אבנים
 ,הוא ברוך הקדוש לעבודת להכניסו שצריך

 עבודה שישכח עד ,אותו ימול ולא )כדי(
 אותו ממנו ויסיר ,עתה עד שעבד האחרת

 אותו ממנו הוסר ולא נמול ואם .הלב קשי
 של דשוהק לעבודת כנסילה הלב קשי

 האבן כפסל הוא הרי ,הוא ברוך הקדוש
 הצד ומן הזה מהצד אותו שגוזרים הזה
 לא" לכן .כבראשונה אבן ונשאר ,הזה

 נשאר הוא שאם ,"גזית אתהן תבנה
 ".ותחללה עליה הנפת חרבך כי" ,בקשיותו

 מועילה אינה שנמול המילה אותה ,כלומר
 את שמקריב מי של חלקו אשרילכן . לו

 קדושה לפני וברצון בשמחה הזה הקרבן
 כל הזה בחלק חולשמ וצריך .הוא ברוך
 בך חוסי כל וישמחו" שכתוב ,)ההוא( היום

 הביוא בך ויעלצו עלימו ותסך ירננו לעולם
  ".שמך

 áéúëã åäìëî øéúé äéì àçéðå éøåúå àðàò)íù (
åâå êéîìù úàå êéúåìåò úà åéìò úçáæå ' ìëá

÷îä úà øéëæà åäî éîù úà øéëæà øùà íå
éîùààã ) úà( äá áéúëã äìéî )ãé äë íéìäú (

åäé ãåñ" çáæî éàä íòéãåäì åúéøáå åéàøéì ä
 áéúë äî äéøúá àðéîàã äîë éàãå äîãà

)áë ë úåîù ( æîø éì äùòú íéðáà çáæî íàå
 éù÷å ìã÷ éù÷ íòî åäéàã øééâúà ãë àøåéâì

 àì íéðáà çáæî éø÷à éàä àáì ïäúà äðáú
 úéæâ)ïàî] (éàî[ äéì àìòàì éòáã àåä 

á÷ã àðçìåôá" ä)ïéâá (>ãò äéúé øæâé àìå< 
 äéðî éãòéå àëä ãò ãáòã àøçà àðçìåô éùðéã
 äéðî éãòà àìå øæâúà éàå àáìã åéù÷ àåää

éù÷ àåääå àùéã÷ àðçìåôá ìòéîì àáìã 
á÷ã" äéì éøæâã àðáàã àìéñô éàäë àåä éøä ä

àäîå àñéâ éàäî àðáà øàúùàå àñéâ é
 úéæâ ïäúà äðáú àì êë ïéâá àúéîã÷áãë

]éàã[ )ã( úôðä êáøç éë äéúåéù÷á øàúùà
 àì øæâúàã åøéæâ àåää øîåìë äéììçúå äéìò
 ïàîã äé÷ìåç äàëæ êë éðéâá äéì àéðäî

á÷ éî÷ àåòøá àúååãçá àðáø÷ éàä áéø÷àã" ä
 ìë à÷ìåç éàäá éãçîì éòáå)àåää ( àîåé

 áéúëã)éìäúíáé ä  ( êá éñåç ìë åçîùéå
êîù éáäåà êá åöìòéå åîéìò êñúå åððøé íìåòì:  

 תשעים בן אברם ויהי" ,ואמר אחר פתח
 שדי אל אני ,'וגו 'ה וירא שנים ותשע שנה

 ,בו ןילעי יש הזה בפסוק ."' וגולפני התהלך
 לא עתה עד וכי .דרכים בכמה וקשה

 אלא ,לאברהם הוא ברוך הקדוש התגלה
 'ה וירא" ,האלה לימים כשהגיע ,וםהי )עד(

 ויאמר" כתוב והרי ,דםוק ולא " אברםאל
 ,"אברם אל אמר 'וה" ,"אברם אל 'ה
 מונה היוםו ."' וגותדע ידוע לאברם ויאמר"

 כתוב ,אותם וכשמונה ,הימים חשבון את
 לא עתה שעד נשמע ,"אברם אל 'ה וירא"

 תשעים בן" שכתוב ,ועוד .עליו התגלה
 כך ואחר ,שנה בתחלה ,"םשני ותשע שנה

 לא הימים אותם כל ,שנינו כך אלא. שנים
 אטום שהיה זמן כל אלא ,מהול .וירא כתוב

 ברוך הקדוש עליו התגלה לא) כך( וסתום
 שכתוב ,אליו התגלה היום .כראוי הוא

 בו לגלות שרצה משום ,מהול ".וירא"

 äðù íéòùú ïá íøáà éäéå øîàå êãéà çúô
åäé àøéå íéðù òùúå"åâå ä'  êìäúä éãù ìà éðà

åâå éðôì ')à æé úéùàøá( àðééòì úéà àø÷ éàä 
 àì àúùä ãò éëå ïéçøåà äîëá àéù÷å äéá

ì éìâúàá÷ äé" àìà íäøáàì ä)ãò ( àðãéàä
åäé àøéå ïéîåé éðäì àèî ãë"íøáà ìà ä  àìå

 áéúëäå íãå÷)à áé íù (åäé øîàéå" íøáà ìà ä
)ãé âé íù (åäéå" íøáà ìà øîà ä)âé åè íù (

åâå òãú òåãé íøáàì øîàéå ' éðî àðãéàäå
>ïáùåç<åäé àøéå áéúë åäì éðî ãëå ïéîåé " ìà ä

úùä ãòã òîúùà íøáà ãåòå éåìò éìâúà àì à
 àúéîã÷á íéðù òùúå äðù íéòùú ïá áéúëã
 ïåðéà ìë àðàú éëä àìà íéðù óåñáìå äðù
 äîë ìë àìà àîòè éàî àøéå áéúë àì ïéîåé

íéúñå íéèà äåäã) êë (á÷" äéìò éìâúà àì ä
 éàî àøéå áéúëã äéìò éìâúà àðãéàä éæç÷ãë
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 שרצה ,ועוד. הקדוש הכתר ,הזו האות
 ,קדוש זרע ממנו להוציא הוא ברוך הקדוש
 .אטום בשר הואעדיין כש יהיה לא וקדוש

 ותשע תשעים בן שהוא כעת ,אמר אלא
 זרע ממנו שיצא הוא קרוב ולזמן ,שנים
 ואחר ,בהתחלה קדוש הוא שיהיה ,קדוש

 ימיו את מנה לכן ,קדוש זרע ממנו יצא כך
 .שבהתחלה הללו הזמנים בכל ולא ,בזה
 ניםהראשו ימיו שכל ,"שנה תשעים" ,עוד
 היו שלא ,אחת כשנה אלא שנים היו לא

,  הם שנים, עכשיו שהגיע לזה,ימים ימיו
  .שנה ולאשנים 

 àøúë úà éàä äéá éìâì àòáã íåùî àîòè
àùéã÷á÷ àòáã ãåòå " àòøæ äéðî à÷ôàì ä

 íéèà åäéàã ãåòá éåäì àì àùéã÷å àùéã÷
 äðù íéòùú ïá àåäã àúùä øîà àìà àøùá

 ÷åôðéã àåä áéø÷ ïîæå íéðù òùúå>äéðî< àòøæ 
 øúáìå àúéîã÷á àùéã÷ àåä éåäì àùéã÷
 éåîåé éðî êë ïéâá àùéã÷ àòøæ äéðî ÷åôðé

]ìëá àìå éàäá) [ìëë àìå éàäì(éðä  éðîæ 
 àì éàîã÷ éåîåé ìëã äðù íéòùú åú àúéîã÷
 ïéîåé éåîåé ååä àìã äðù ãçë àìà íéðù ååä

äðù àìå ïåðéà íéðù íéðù éàäì àèîã àúùä:  
 משמיע מה ".שדי אל אני אליו ויאמר"
 כך אלא .שדי אל אני אמר לא עכשיו שעד

 כתרים עשה הוא ברוך הקדוש ,שנינו
 וכל ,למטה קדושים שאינם תחתונים

, בהם נטמאים נמולים שלא אותם
 ,בהם שיש הרשום ומה .בהם ורשומים

לכן ו ,יותר ולא ת"דל ן"שי בהם שנראה
 אחר .בהם ונדבקים בהם נטמאים
 כנפיב ונכנסים ,מאלו יוצאים שנמולים
 םושיהר ד"יו בהם ומתגלה ,השכינה
  ,השלם הברית אות ,הקדוש

 ãòã òîùî éàî éãù ìà éðà åéìà øîàéå
 àúùä àðàú éëä àìà éãù ìà éðà øîà÷ àì

á÷ ãáò"ïéàúú ïéøúë äà àúúì ïéùéã÷ àìã 
 ïéîéùøå ïåäá ïåáàúñé åøæâúà àìã ïåðéà ìëå

éù åäá éæçúàã ïåäá úéà àîåùéø éàîå ïåäá" ï
ìã" êë ïéâáå øéúé àìå ú]ïåáàúñà) [ïåáàúñéå( 

 ïéìàî ïé÷ôð åøæâúàã øúá åäá ïå÷áãúàå åäá
éåôãâá ïéìàòåáùã åé åäá àéìâúàå àúðéë" ã

íéìù àîéé÷ úà àùéã÷ àîéùø  

  äö/á  
 בקיום ונשלמים ,י"שד בהם ונרשם

 שדי אל אני" בזה כתוב כן ועל .שלם
 שכעת .שלם ,"תמים והיה לפני התהלך

 מול .ת"ודל ן"שי של םושיבר חסרה אות
 ומי .ד"יו של םושיבר שלם והיה ,עצמך את

 שםב להתברך ראוי ,הזה םושיבר שהוא
 זה מה". אותך יברך שדי ואל" שכתוב ,הזה

 ,הברכות יוצאות שממנו ההוא ,"שדי אל"
 ,התחתונים הכתרים כל על ששולט הוא

 מי לכן .ומזדעזעים מיראתו פוחדים והכל
 קדושים שאינם אותם כל ,מולישנ

 ,עוד ולא .בו שולטים ולא ממנו מתרחקים
 ועמך" שכתוב ,לגיהנם יורד שלא אלא

 שנמולו אותם כל( ."' וגוםצדיקיכולם 
 ,"ארץ יירשו לעולם"לכן ו ,צדיקים נקראים

 ההוא אלא הזו הארץ את יורש שאין
 צדיקים כולם ועמך" ,כמו כן .צדיק שנקרא
 ,אבא רבי אמר). "' וגוארץ יירשו לעולם

 אשרי .הבא ובעולם הזה בעולם אשריכם

ù åäá íéùøúàåã" íéìù àîåé÷á íéìúùàå é
 éàäá áéúë àã ìòå)à æé úéùàøá ( éãù ìà éðà

 úà àúùäã íéìù íéîú äéäå éðôì êìäúä
éùã àîéùøá øñç"ìãå ï" íéìù éåäå êîøâ øæâ ú

åéã àîéùøá" éæçúà àã àîåùøá åäéàã ïàîå ã
 áéúëã àã àîùá àëøáúàì)â çë úéùàøá (

øáã àåää éãù ìà åäî êúåà êøáé éãù ìàå ïàë
 ïéàúú ïéøúë ìë ìò èéìùã àåä äéðî ï÷ôð
 ïàî êë ïéâá ïéòæòãæîå ïéìçã äéúìçãî àìëå
 äéðî ï÷çøúà ïéùéã÷ àìã ïåðéà ìë øæâúàã
 íðäéâì úéçð àìã àìà ãåò àìå äéá ïéèìù àìå

 áéúëã)àë ñ äéòùé (åâå íé÷éãö íìë êîòå '
)]ð"à [ïåðéà ìëâ êë ïéâáå íé÷éãö ïåø÷à åøæâúàã 

íìåòì àìà õøà éàä úéøé àìã õøà åùøéé 
 íé÷éãö íìë êîòå àëä óåà ÷éãö éø÷àã àåää

åâå õøà åùøéé íìåòì' (à" ïåúà ïéàëæ àáà ø
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 הללו הדברים את עולשמ שבאתי חלקי
 האלוה בני כלכם ,קדושים כלכם .מפיכם
 וזה אני 'לה יאמר זה" כתוב עליכם .הקדוש

 ובשם 'לה ידו בויכת וזה יעקב בשם יקרא
 וקשור אחוז מכם אחד כל ".יכנה ישראל
 גדולים ואתם ,העליון הקדוש במלך

 הארץ מאותה ,ניםימגבעלי  ,ממונים
 מן אוכלים שגדוליה ,החיים ארץ שנקראת

  .הקדוש הטל של המן

 àðéúàã é÷ìåç äàëæ éúàã àîìòáå ïéã àîìòá
 åëìë ïéùéã÷ åëìë ïåëéîåôî ïéìà ïéìî òîùîì

 áéúë åëééìò àùéã÷ àäìà éðá)ä ãî íù ( äæ
åäéì øîàé"é äæå éðà ä äæå á÷òé íùá àø÷

åäéì åãé áåúëé" ãç ìë äðëé ìàøùé íùáå ä
 äàìò àùéã÷ àëìîá øù÷úàå ãéçà ïåëðî

ïéñéøú ïðîî ïéáøáø ïåúàåà éø÷àã õøà àéääî 
åðáøáøã íééçä õøàä àìèã àðîî ïéìëà é

àùéã÷:  
 שמלכך ארץ אשריך" ,ואמר אחר פתח

 לך אי" וכתוב ".יאכלו בעת ושריך חורים בן
 ".יאכלו בבוקר ושריך נער ךשמלכ ארץ

 ולא, זה על זה קשים הללו הפסוקים
 ,אתזה ארץה אשריך שכתוב זהו .קשים
 אותם כל על ששולטת שלמעלה הארץ
 .החיים ארץ נקראתלכן ו ,שלמעלה החיים
 רשוד אלהיך 'ה אשר ארץ" כתוב ועליה

 לא אשר ארץ" וכתוב ,"תמיד תהוא
 כל תחסר לא לחם בה תאכל תובמסכנ

 כך וכל .יקובמד "בה כל תחסר לא" ".בה
 זה ,"חורים בן שמלכך" שכתוב משום ,למה

 ריובכ בני" שנאמר כמו ,הוא ברוך הקדוש
 ,"חורים בן" זה מה ,"חורים בן". "ישראל

 ,"לכם תהיה קדש היא יובל" שנאמר כמו
 כל שהרי ,"בארץ דרור וקראתם" וכתוב

 ואם .חורין בןלכן ו ,היובל מן באה רותיהח
 כך ,רותיח בן כתוב ולא ,חורין בן ,רתאמ

 אלא .רותיח בןכתוב ל צריך היה בודאי זה
 ' יכשמתחברות ,למדנו הסתומה במשנתנו

 להשקות מעדן צאוי ונהר" כתוב אז ,'בה
 אלא ,כשמתחברים תאמר ואל ".הגן את

 ,"חורים בן" כתובלכן ו ,מתחברים ודאי
 ,"חורים בן שמלכך ארץ אשריך" כן ועל

 בשלמות ,בשמחה ,"יאכלו עתב ושריך"
 הארץ זו ,"נער שמלכך ארץ לך אי. "וברצון

 שאר ארצות שאר כל שלמדנו ,שלמטה
 נתנו ,כוכבים ומזלות עובדי העמים

 ומעל ,עליהם ניםושממ ניםימג לגדולים
 גם הייתי נער" בו שכתוב ההוא לכלם
 של רוֹש אמר הזה הפסוק ,ולמדנו ".זקנתי

øîàå êãéà çúôá) æé é úìä÷ ( õøà êéøùà
é úòá êéøùå ïéøåç ïá êëìîù áéúëå åìëà) íù

æè ( åìëàé ø÷áá êéøùå øòð êëìîù õøà êì éà
 áéúëã éàä ïééù÷ àìå éããäà ïééù÷ éàø÷ éðä
 ìë ìò àèìùã àìéòìã õøà àã õøà êéøùà
 íééçä õøà éø÷à êë ïéâáå àìéòìã ïééç ïåðéà

 áéúë äìòå)áé àé íéøáã (åäé øùà õøà" ä
 áéúëå ãéîú äúåà ùøåã êéäìà)è ç íù ( õøà

øùà ìë øñçú àì íçì äá ìëàú úåðëñîá àì 
 íåùî äîì êë ìëå à÷ééã äá ìë øñçú àì äá

 áéúëã)æé é íù (á÷ àã ïéøåç ïá êëìîù" äîë ä
 øîà úàã)ã úåîùáë  ( ïá ìàøùé éøåëá éðá

 øîà úàã äîë ïéøåç ïá åäî ïéøåç) äë àø÷éå
áé ( áéúëå íëì äéäú ùã÷ àéä ìáåé)é íù (

àäã õøàá øåøã íúàø÷å à÷ àìáåéî åøéç ìë 
 àìå ïéøåç ïá àîéú éàå ïéøåç ïá êë ïéâá éúà
 éòáéî úåøéç ïá éàãå àåä éëä úåøéç ïá áéúë
 ãë àðéðú ïìéã äàîéúñ àúéðúîá àìà äéì

é ïøáçúî'äá  ' áéúë ïéãë)é á úéùàøá ( øäðå
 ãë àîéú àìå ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé

ïøáçúî àìà ïøáçúîâç ïá êë ïéâáå éàãå ïéøåã 
 ïéøåç ïá êëìîù õøà êéøùà àã ìòå áéúë
 éà àåòøá åîéìùá àúååãçá åìëàé úòá êéøùå

 øòð êëìîù õøà êì)éàä] (éåä[ àúúìã õøà 
åëò ïéîò øàùã éòøà øàù ìë àéðúã" í

                                                                                                                                                                                     

   א
  ה מכולן " ד-א " דף קלא ע-בית עולמים ) 9(

 @ש בזוהר בכמה מקומות והם"תריסין ממנן כמ' ג הם נק"שרים של עו'  הרשעים וידוע כי עולהעניש
 ).א"ד(ב ”ב ותרומה קעד ע”קנד ע ב
 ).א"ד(ב ”א וקנג ע”א וכאן קכג ע”שלח לך קעד ע' אחרי מות עח ופ ג
 ).א"נ(ן "מאי. שערי בינה ופשוט' ש נ"לבינה כמ' ד רומז לאבא נ"פירוש דיו ד
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 שמלכך ארץ ךל אי" כתוב כן ועל ,עולם
 .הזה מהצד שיונק לעולם אוי ,"נער

 שיונק כמי יונקים ,בגלות וכשישראל
 ולא ,"יאכלו בבוקר ושריך. "אחרת מרשות

 של אחר בזמן ולא ,"בבוקר" .היום בכל
 זורחת שהחמה בשעה ,ששנינו .היום

 תלוי הרוגז ,לשמש ומשתחוים ובאים
 ,בעולם תלוי הרוגז המנחה בשעת .בעולם

 ההוא ,נער שמלכך משום ,זה תא גרם מי
 קדושים ,האמת צדיקי ואתם .נער שנקרא
 מן יונקים אין ,הקדוש המלך בני ,עליונים

 הקדוש המקום מאותו אלא ,הזה הצד
 'בה הדבקים ואתם" כתוב עליכם .שלמעלה
  ".היום לכםוכ חיים אלהיכם

 äéá áéúëã àåää åäìëî àìéòå)äë æì íéìäú (
ðàúå éúð÷æ íâ éúééä øòð ìù åøù àø÷ éàä à

 êëìîù õøà êì éà áéúë àã ìòå åøîà íìåò
 ìàøùé ãëå à÷ðé àã àøèñîã àîìòì éåå øòð
 àøçà àúåùøî ÷éðéã ïàîë ïé÷ðé àúåìâá

 àìå åìëàé ø÷áá êéøùå>éìåëá <)ìëá( àîåé 
 àúòùá àéðúã àîåéã àøçà àðîæá àìå ø÷áá
 àæâåø àùîùì äéì ïéãâñå ïééúàå úçøåæ äîçã

ìòá éìú àééìú àæâåø äçðîã àúòùá àî
 àåää øòð êëìîã íåùî éàä íéøâ ïàî àîìòá
 éðá ïéðåéìò éùéã÷ èåù÷ éàëæ ïåúàå øòð éø÷àã
 àìà àøèñ éàäî ïé÷ðé àì àùéã÷ àëìî
 áéúë åëééìò àìéòìã àùéã÷ øúà àåääî

)ã ã íéøáã (åäéá íé÷áãä íúàå" íëéäìà ä
íåéä íëìë íééç:  

 לידידי נא רהאשי" ,ואמר אבא רבי פתח
 ויסקלהו ויעזקהו ,'וגו לכרמו דודי שירת

 למה ,להתבונן יש הללו בפסוקים ."'וגו
 .תוכחה להיות צריך היה ,שירה כתוב

 כמו ,לדודי להיות צריך היה ,"לידידי"
 לידידי היה כרם" ".דודי שירת" שכתוב

 ולא התורה בכל הסתכלתי ,"שמן בן בקרן
  שנקרא מקום מצאתי

 àáà éáø çúô øîàå)à ä äéòùé ( àð äøéùà
åâå åîøëì éãåã úøéù éãéãéì ' åäì÷ñéå åä÷æòéå

åâå ' áéúë éàîà åäá àìëúñàì úéà éàø÷ éðä
 äéì éòáî éãåãì éãéãéì äéì éòáî äçëåú äøéù
 ïø÷á éãéãéì äéä íøë éãåã úøéù áéúëã äîë
 àðçëùà àìå àúééøåà ìëá àðìëúñà ïîù ïá

éø÷àã àøúà  
  åö/à  

 הללו הפסוקים את אלא ,שמן בןקרן 
 וכך יפה והכל ,צורות בכמה בארו החברים

 ,יצחק זה ,"לידידי נא אשירה" אבל ,זה
. לעולם שיצא טרם ידיד ונקרא ,ידיד שהיה
 היתה רבה אהבה ,ששנינו ,ידיד למה

 טרם נעשה שלא בו הוא ברוך לקדוש
 ונוספה ,שלם ונקרא אביו אברהם שנמול

 לה נתנה הרי רהלש וכן ,להשלימו א"ה לו
 זה לשרה 'ה ,להתבונן יש כאן .הזאת א"ה

 היה ,ד"יו ולא א"ה למה לאברהם אבל ,יפה
 אלא .זכר היה הוא שהרי ,ד"יו בולכת צריך
 אברהם ,אצלנו סתום )הוא( היה עליון סוד
 העליונה א"מה סוד ונטל למעלה עלה

 א"וה העליונה א"ה ,הזכר של העולם שהיא
 .בנקבה ודאי וזו כרבז תלויה זו ,התחתונה

 ושרה ,שלמעלה א"בה עלה אברהםלכן ו

 äåî÷åà àä éàø÷ éðä àìà ïîù ïá ïø÷
 ìáà àåä éëäå øéôù åäìëå ïéðååâ äîëá àééøáç
 éø÷àå ãéãé äåäã ÷çöé àã éãéãéì àð äøéùà
 ïðéðúã ãéãé éàîà àîìòì ÷åôé àì ãò ãéãé

á÷ì äéì äåä éâñ åîéçø"àìã äéá ä ãò ãéáòúà 
 óñåúàå íéìù éø÷àå äåáà íäøáà øæâúà àìã

ä äéì"ààä éàä äøùì ïëå àúåîìùàì " à
 úáéäéúà>äì <)äéì(ä àìëúñàì úéà àëä  '

ä éàîà íäøáàì ìáà øéôù äøùì"åé àìå à" ã
é ' äàìò àæø àìà äåä øëã àåä àäã äéì éòáî
)äåä( ]àåä[ àìéòì ÷éìñ íäøáà ïååâá íéúñ 

àæø ìéèðåáäî "àøåëãã àîìò åäéàã äàìò àâ 
ä"äå äàìò à" éàäå àøåëãá àéìú éàä äàúú à

                                                           

 ).א"נ(ח אברים "פירוש לרמ א
  ).הערת הזוהר(א ”קי ע ב
' איהו כנזכר פ' מ לגבי כלהו דלמטה דכו"לגבי דכורא חכמה מ' ג דגם היא נוק"עלאה ואע' ל בינה ה"ר ג
  ).'ח שער כה פרק ג"ע(א "והוא הנקרא עלמא דדכורא המתלבש בז, )ו"לש(א "לקמן רמו סע). א"נ(מ "א. ויחי
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íäøáà êë ïéâáå éàãå àá÷åðá éàäå àøåëãá   .שלמטה א"בה ירדה
äá ÷éìñ"äá úúçð äøùå àìéòìã à"àúúìã à:  

 ולמדנו ,"זרעך יהיה כה" שכתוב ,עוד
 כנסילה מתחיל שהיה ,ממש זרעך ,"זרעך"

 בברית כנסילה שמתחיל ומי ,הזו בברית
 גר נקרא ירישמתג גרהלכן ו .נכנס ,הזו

 .שנמולו קדוש מגזע בא שלא משום ,צדק
 .אברהם ,כזה שמו ,בזה שנכנס מי ,כן ועל

 .ממש זרעך ,"זרעך יהיה כה" בו כתובלכן 
 ,לשרה א"ה נמסרה לא ואם .א"ה לו ונמסר

 כמו ,למטה להוליד לאברהם לו היה
  .למטה מולידה הזו ה"שהכ

]åú[ áéúëã )ä åè úéùàøá (øæ äéäé äë êò
 éàäá ìòéîì éøàù äåäã ùîî êòøæ êòøæ àðúå
 éðéâáå ìàò íéé÷ éàäá ìòéîì éøàùã ïàîå íéé÷

øæâúàã àøåéâ êëà àúà àìã ïéâá éø÷à ÷ãö øâ 
 ìàòã ïàî àã ìòå åøæâúàã àùéã÷ àòæâî

íäøáà éàäë äéîù éàäáá áéúë êë ïéâá ]äéá[ 
ä äéì øñîúàå ùîî êòøæ êòøæ äéäé äë"à 

)äøùì(åàì éàå ä øñîúàã " äéì äåä äøùì à
ë éàäã äîë àúúì ãéìåàì íäøáàì" úãéìåà ä

àúúì:  
 שתי התחברו ,א"ה לשרה שנמסרה אחר

 שיצא ומה ,למעלה והולידו יחד ן"ההי
 של הראש אות ד"יו לכן .ד"יו הוא מהם
 ,להתפשט הזכר מתחיל מכאן .זכר ,יצחק

 ,"זרע לך יקרא ביצחק כי" כתוב כן ועל
 ,למעלה הוליד יצחק .בך ולא ביצחק
 השלים ויעקב ,"ליעקב אמת תתן" שכתוב

 בזה נאחז אברהם וכי ,תאמר ואם. הכל
 ".לאברהם חסד" כתוב והרי ,יותר ולא
 עם חסד שעשה משום ,הוא כך חלקו אלא
 אחוז הוא ,להולידכדי  אבל ,העולם בני
 נמול לא כן ועל ,מתחיל ומכאן כאן

 דוסו ,שנה ותשע תשעים בן אלא אברהם
  .במשנתנו ובארנוהו ,ידוע הרי הדבר

ä úøñîúàã øúá" ïéøú åøáçúà äøùì à
éää" åäééðî ÷ôðã éàîå àìéòì åãéìåàå àãçë ï

åé àåä"åé êë éðéâá ã" øëã ÷çöéã àùéø úà ã
éøàù ïàëîâ áéúë àã ìòå àèùôúàì àøåëã 

)áé àë úéùàøá ( ÷çöéá òøæ êì àø÷é ÷çöéá éë
ëã àìéòì ãéìåà ÷çöé êá àìå áéú)ë æ äëéî (

 àîéú éàå àìë íéìùà á÷òé á÷òéì úîà ïúú
 áéúë àäå øéúé àìå ãéçàúà éàäá íäøáà éëå

)íù ( àåä êë äéìéã à÷ìåç àìà íäøáàì ãñç
 àãìåàì ìáà àîìò éðá íò ãñç ãéáòã ïéâá

àã ìòå àéøù àëäîå ãéçà àëäã øæâúà àì 
 äìîã àæøå äðù òùúå íéòùú ïá àìà íäøáà

å òãééúà àäïìéã àúéðúîá àðîé÷åà:  
 זולאח יצא ,הקשה הדין ,יצחקלכן ו

 יעקב כן ועל ,חסד ונקרא ,ולהוליד לחלקו
 מצד ,הזה ומהצד הזה מהצד הכל השלים

 למעלה לחלקם ויצחק אברהם האחיזה
 להוליד להם תןישנ מהצד ,השלמות היא

 כתוב זה ועל ,שלמות היא למעלה מלמטה
 ונאחז בו ,"אתפאר בך אשר ישראל"
 כאן כתוב זה ועל. וממטה ממעלהצבעים ה

 שירה ".לידידי נא אשירה" שכתוב ,שירה
 נקרא שהרי ,זכר להוליד נקרא שזה ,ודאי
 )זה( אומרים ויש .לעולם אצשי טרם ידיד

כמו  ,אברהם זה ,"לידידי נא אשירה"
 ירש ואברהם ".בביתי לידידי מה" שנאמר

 àãçàì ÷ôð àéù÷ àðéã ÷çöé êë ïéâáå
 á÷òé àã ìòå éø÷à ãñç àãìåàìå äé÷ìåçì

ñ éàäîå àøèñ éàäî àìë íéìùà àøèñî àøè
 àåä àìéòì ïåäé÷ìåçì ÷çöéå íäøáà åãéçàã
 àãìåàì åäì áéäéúàã àøèñî àúåîéìù
 áéúë àã ìòå àúåîéìù àåä àìéòì àúúî

)â èî äéòùé ( äéá øàôúà êá øùà ìàøùé
 áéúë àã ìòå àúúîå àìéòî ïéðååâ åãéçàúà

 áéúëã äøéù àëä)à ä íù ( éãéãéì àð äøéùà
ãìåàì éø÷à àäã éàãå äøéù éø÷à àäã øëã à

]ãéãé[ éøîàã úéàå àîìòì ÷åôé àì ãò )ã"à (

                                                           

 ).הערת הזוהר(א ”שלח לך קסה ע א
 ).א"ד(מכאן נהגו לקרא גרים אברהם  ב
 ).א"ד(התחיל  ג
הם ' וכל אחת כלולה מי' שמדתו תהיה כלולה מי' א שיוליד אלא בן ק"א' פירוש שתולדת אברהם במ ד

  ).א"נ(ח "ז. ולפיכך המילה שנה קודם' ק
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 מה )על( אבל ,הזה החלק נחלת שלירושה 
 דודי שירת. "זה כך ,יצחק שזה רנושאמ

 ,דודי שנקרא ,הוא ברוך הקדוש זה ,"לכרמו
 אוחז "ידידי" ,"ואדום צח דודי, שכתוב
 כרם" שכתוב ,כרם נטע וממנו ,זכר ,בדודי

  ".לידידי היה

 øîà úàã äîë íäøáà àã éãéãéì àð äøéùà
)åè àé äéîøé ( úéøé íäøáàå éúéáá éãéãéì äî

 ìáà àã à÷ìåç úðñçàã àúåøé)ìò ( äî
 åîøëì éãåã úøéù àåä éëä ÷çöé àãã àðéîàã

á÷ àã" áéúëã éãåã éø÷àã ä)é ä øéù ( çö éãåã
åãàå òèðúà äéðîå øëã éãåãá ãéçà éãéãé í

 áéúëã íøë)à ä äéòùé (éãéãéì äéä íøë:  
 ".שמן בן בקרן" זה מה ,"שמן בן בקרן"
 חזר .נטע ובמה הזה הכרם יצא במה אלא

 בקרן" שכתוב ,קרן זה מה ,בקרן ואמר
 הזו והקרן ,מתחיל היובל בקרן ".היובל
 זה מה. שמן בן שנקרא הזכר באותו אחוזה

 ושניהם ,"חורים בן" שנאמר כמו ,מןש בן
 שמן שופע שמשם ,"שמן" .אחד דבר
 ".שמן בן"לכן ו ,רותנה להדליק ותוגדל

 ויוצאים שופעים הזה וגדלות והשמן
 וכונס אותו לוקחש עד ,רותנ ומדליקים

 ".היובל קרן" נקרא וזה ,הזה הקרן אותו
 כן ועל ,בקרן אלא המלכות משיחת איןלכן 

 ונאחז בקרן שנמשח ,דוד מלכות נמשכה
  .בו

 äîá àìà ïîù ïá ïø÷á éàî ïîù ïá ïø÷á
 ïø÷á øîàå øæç òèðúà äîáå íøë éàä ÷éôð

 áéúëã ïø÷ éàî)ä å òùåäé ( ïø÷á ìáåéä ïø÷á
 øëã àåääá ãéçàúà ïø÷ éàäå éøàù ìáåéä
 ïá øîà úàã äîë ïîù ïá åäî ïîù ïá éø÷àã
 ãéâð ïîúîã ïîù äìî ãç åäééååøúå ïéøåç

çùîïéðéöåá à÷ìãàì åáøå àà ïîù ïá êë ïéâáå 
 ãò ïéðéöåá ÷éìãàå ÷éôðå ãéâð åáøå ïîù àãå
 ïø÷ éø÷à àãå ïø÷ éàä äéì ùéðëå äéì ìéèðã
 àìà àúåëìîã àúåçéùî úéì êë éðéâá ìáåéä
 çùîúàã ãåãã àúåëìî êùîúà àã ìòå ïø÷á

äéá ãéçàúàå ïø÷á:  
 הזו כטבעת )ויסלקהו( "ויעזקהו"

  ,הצדדים כל את שמקיפה
 åä÷æòéå)åäì÷ñéå(á) á ä äéòùé( à÷æò éàäë 

ïéøèñ ìëì øçúñàãâ  
  åö/á  
 כל את ומחלקו ממנו שהסיר "ויסקלהו"

 כל ,ניםיהמג אותם כל ,גדולים אותם
 לו לקח והוא ,התחתונים הכתרים אותם

 כי" שכתוב ,לחלקו הזה הכרם )הקרן( את
 ויטעהו". "נחלתו חבל יעקב עמו 'ה חלק

 שורק נטעתיך ואנכי" שנאמר כמו "רקוש
 מכאן ,א"בה כתוב ה"כל .אמת זרע כלה

 יצא ומזה ,למעלה להוליד אברהם התחיל
 היינו .ודאי אמת זרע כלה .אמת זרע

 .אחד דבר והכל ,"זרעך יהיה כה" שכתוב
 את שירשו ישראל של חלקם אשרי

 ויבן" הפסוק סוף .הזו הקדושה שהוהיר
 שנאמר כמו .מגדל זה מה ".בתוכו מגדל

 בו ,"ונשגב צדיק ירוץ בו 'ה שם עז מגדל"
 זה ,"בו חצב יקב וגם", ודאי צדיק ירוץ

 ïåðéà ìë äé÷ìåçîå äéðî éãòàã åäì÷ñéå
ïéñéøú ïåðéà ìë ïéáøáøãïåðéà ìë ä ïéøúë 

 éàäì äéì áéñð àåäå ïéàúú)ïø÷ (]íøë[ 
 áéúëã äé÷ìåçì)è áì íéøáã (åäé ÷ìç éë" ä

 ÷øåù åäòèéå åúìçð ìáç á÷òé åîò)á ä äéòùé (
 øîà úàã äîë)àë á äéîøé ( êéúòèð éëðàå

ìë úîà òøæ äìë ÷øåù"äá áéúë ä" ïàëî à
 òøæ ÷ôð éàäîå àìéòì àãìåàì íäøáà éøàù

 áéúëã åðééä éàãå úîà òøæ äìë úîà) úéùàøá
ä åè ( êòøæ äéäé äë äàëæ äìî ãç àìëå

 àã àùéã÷ àúåøé åúøéã ìàøùéã ïåä÷ìåç
 àø÷ã äéôåñ)á ä äéòùé ( åäî åëåúá ìãâî ïáéå

 øîà úàã äîë ìãâî)é çé éìùî ( íù æò ìãâî

                                                           

 ).א"ד(ות הקדושה שיאירו השפעה למטה להדליק נרות שהוא התעוררות מדרג א
 @.ק"מוסגר בדפ ב
 ).א"ד(כטבעת זו שמסובבת מכל צד  ג
 ).א"ד(אומות ' שרי ע ד
 ).א"ד(בארתים בסמוך  ה
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 לי פתחו" שנאמר כמו ,הצדק של השער
 ישראל בן שכל ,משמיענו מה ,"צדק שערי

 ומי .לשניהם וזוכה בשניהם נכנס ,שנמול
 אותו מכניס ,הזה לקרבן בנו את שמקריב

 מיםיימתק הזו האות ועל .הקדוש לשם
 יומם בריתי לא אם" שכתוב ,וארץ שמים
 ובעל ".שמתי לא וארץ שמים קותוח ולילה

 הקדוש את לראות ,לכל זכה הזה שמחהה
  .הזה ביום בפנים פנים הוא ברוך

åäé"÷éãö õåøé åá äà÷éãö õåøé åá áâùðå  
)áâùðå( áöç á÷é íâå éàãå )á ä äéòùé ( àã åá

 øîà úàã äîë ÷ãöã àòøú)èé çé÷ íéìäú (
ô÷ãö éøòù éì åçúá ìàøùé øá ìëã òîùî éàî 

åäééååøúá ìééò øæâúàãâ ïàîå åäééååøúì éëæå 
 àîùá äéì ìééò àã àðáø÷ì äéøá áéø÷ã
 àòøàå àéîù ïéîéé÷úî àã úà ìòå àùéã÷

 áéúëã)äë âì äéîøé ( äìéìå íîåé éúéøá àì íà
 äéøàî éàäå éúîù àì õøàå íéîù úå÷ç

éæçîì àìëì äëæ àã àìåìäãã á÷" ïéôðà ä
àîåé éàäá ïéôðàá:  

 ואשרי ,הזה ליום שזכינו חלקנו אשרי
 קראנו ,לך שנולד הזה והבן .עמנו חלקך
 אף יצרתיו ,'וגו בשמי הנקרא כל" עליו

 ."' וגו'ה למודי בניך וכל" וכתוב ,"עשיתיו
 ,לו אמרו. מילין שלשה אבא רבי את וויל

 זה לכל זכה שלך המארח הזה ההלולא בעל
 מה ,אמר .המצוה קיום את יםיקש משום

 אחי אשת ,אשתי ,האיש אותו אמר ,היא
 ,אותה ונשאתי ,בנים בלי מת והוא ,היתה

 וקראתי ,ממנה לי שהיה הראשון הבן וזה
 והלאה מכאן ,לו אמר .שנפטר אחי בשם לו

 ברך .יעקב בר אידי הוא וזה ,אידי לו קרא
  .לדרכו והלך אבא רבי אותם

ì àðéëæã àð÷ìåç äàëæ äàëæå àîåé éàä
 àðéø÷ êì ãéìééúàã àøá éàäå àðîò ê÷ìåç

 äéìò)æ âî äéòùé (åâå éîùá àø÷ðä ìë ' åéúøöé
 áéúëå åéúéùò óà)âé ãð íù ( éãåîì êéðá ìëå

åäé"åâå ä 'äåôæåàä åøîà ïéìéî úìú àáà éáøì 
 éàä éìåëì äëæ êæéôùåà àìåìäã äéøî éàä äéì

ä éàî øîà äåöîã àîåé÷ íéé÷ã ïéâá øîà àé
 àìá úéîå úååä éçà úúà éàúéáã àøáâ àåää
 éì äåäã äàîã÷ àøá àåä àãå äì àðáéñðå ïéðá

à øèôúàã éçàã àîùá äéì àðéø÷å äðî" ì
 øá éãéà åðééäå éãéà äéì éø÷ äàìäìå ïàëî

äéçøàì ìéæàå àáà éáø ïåì êéøá á÷òé:  

 רבי לפני הדברים דריס ,בא כאשר
 אחד יום .וןשמע לרבי לומר ופחד ,אלעזר

 ,שמעון רבי ואמר ,שמעון רבי לפני היה
 וידבר פניו על אברם לוויפ" שכתוב מהו
 ".אתך בריתי הנה אני ,לאמר אלהים אתו

 פניו על נופל היה ,נמול שלא שעד משמע
 ולא בקיומו עמד ,שנמול אחר ,עמו ומדבר

 את שמצא ,"אתך בריתי הנה אני" .פחד
 נוח אם ,אבא רבי לו אמר. מהול עצמו
 הדברים מאותם לפניו מרושא מר לפני
 .רואמ ,לו אמר .בזה ששמעתי ליםוהמע

 ìéçãå øæòìà éáøã äéî÷ ïéìî øãñ àúà ãë
 éáøã äéî÷ äåä ãç àîåé ïåòîù éáøì øîéîì

àå ïåòîù"åòîù øïå áéúëã éàî )â æé úéùàøá (
éäìà åúà øáãéå åéðô ìò íøáà ìåôéå" øîàì í

 øæâúà àìã ãòã òîùî êúà éúéøá äðä éðà
 øæâúàã øúá äéîò ìéìîå éåôðà ìò ìéôð äåä
 êúà éúéøá äðä éðà ìéçã àìå äéîåé÷á íéà÷
 àçéð éà àáà éáø äéì øîà øéæâ äéîøâ çëùàã

                                                                                                                                                                                     

  . מגדלתיסוד נקראשספירת ' ח שער כט פרק ה"ע' עי א
 .זוהר הרקיע' עי ב
 ).א"ד(ב ”י ופריעה בצדיק אמור צא ע"מילה בכנ ג
  ).א"נ(ח "ז. ת"ת מתוך האש מתוך ד"הורות גילוי התזה אש שליהטה סביבות הבית והוא ל ד
  ).א"ד(היו עושין לו לויה  ה
ועוד למה לא נפל קודם לכך פירוש . ט לנפילה זו"ל תרתי דנראה דנפל אחר שהתחיל הדיבור ומ"ק ו

 הכל היה בנפילת' וארבה אותך וגו' כל מה שדבר עמו עד הנה שאמר לו אני קל שקי וגו' דויפול על פניו פי
ל מה "י נס ומיד היה הדיבור אתו ממש שהיה על עומדו וא"ה ע"פנים ובעוד זה שהיה נופל מל אותו הקב

 ).א"נ(ח "ז. שאתה עומד כי בריתי אתך וזהו דאשכח גרמיה גזיר
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 אמר .ייִד על יענשו שלא פוחד אני ,לו אמר
 יירא לא רעה משמועה" ,ושלום חס ,לו

 ,המעשה לו פריס ".'בה בטוח ולב נכון
 אמר. הדברים אותם כל את לפניו דריוס
 היו הללו ליםוהמע הדברים כל וכי ,לו

 גוזרני ,אותם אמרת ולא אצלך םטמוני
 ,ותשכח תלמד הללו םיועליך שכל שלשים 

 בהיות מבעליו טוב תמנע אל" כתוב ולא
 גוזרני ,אמר .היה וכך ".לעשות ידך לאל

 בין )בבבל ויגלו( לבבל יגלו הזו שבתורה
 יום .אבא רבי של דעתו חלשה. החברים

 דפוס ,לו אמר ,שמעון רבי אותו ראה אחד
 הוא שלי על לא ,לו אמר .פניךב מצוי לבך
 ושלום חס ,לו אמר .שלהם על אלא

 התגלו שדברים משום אלא ,שנענשו
 וילמדו ,החברים לבין יגלו ,כך כל ביניהם
 ויתכסו )מתקיםומת( ,הדרכים אותם

 הדברים אין שהרי ,בתוכם הדברים
 ברוך הקדוש שהרי ,בינינו אלא מתגלים

 מתגלים ידינו ועל ,עמנו הסכים הוא
 יבקע אז" כתוב ,יוסי רבי אמר. הדברים

 הוא ברוך הקדוש עתיד ."' וגואורך כשחר
 כשחר יבקע אז" ,ויאמר בניו על להכריז

 לפניך והלך תצמח מהרה כתךוואר אורך
  ".יאספך 'ה כבוד צדקך

éìî àîéà äéì øîà éàäá àðòîùã àúééìòî 
 øîà éàãé ìò åùðòúé àìã àðìéçã äéì øîà

ç äéì" å)æ áé÷ íéìäú ( àøéé àì äòø äòåîùî
åäéá çåèá åáì ïåëð" øãñå àãáåò äéì çñ ä

 éìî éðä ìë éëå äéì øîà ïéìî ïåðéà ìë äéî÷
 àðøæåâ åäì úøîà àìå êáâ ïéøéîè ååä àúééìòî

êìòàéîåé ïéúìú ìëã  àìå éùðúå éòìú ïéìà ï
 áéúë)æë â éìùî ( úåéäá åéìòáî áåè òðîú ìà

 àðøæåâ øîà äåä êëå úåùòì êãé ìàì
]áããàúééøåà) [àúééøåàã( >àúééøåàáã <àã 

ïåìâéá ìááì ]ìááá ïåìâéåéðéá ) [éðá ìëá ïåìâéå( 
 àîç ãç àîåé àáà éáøã äéúòã ùìç àééøáç

àøñôåè äéì øîà ïåòîù éáø äéìâêáìã  
äéì øîà çéëù êôðàá éãéã ìò àìã àìà àåä 

 ìò]åäãéã) [åäéãéã(ç äéì øîà " åùðòúàã å
êë ìë åäééðéá ïééìâúà ïéìîã ïéâá àìà) ãëå( 

àééøáç éðéá ïåìâé  ïåðéà ïåôìé] ïéçøàïééñëúéå [
) éåçøàïîñáúàå ( àì ïéìî àäã åäééååâá ïéìî

á÷ àäã àððéá àìà ïééìâúà"àðîò íéëúñà ää 
 ìòå áéúë éñåé éáø øîà ïéìî ïééìâúà àðãé

)ç çð äéòùé (åâå êøåà øçùë ò÷áé æà ' ïéîæ
á÷" øçùë ò÷áé æà àîééå éåðá ìò àæøëàì ä

 ê÷ãö êéðôì êìäå çîöú äøäî êúëåøàå êøåà
ååäé ãåáë"êôñàé ä  

  æö/à  
  àøéå úùøô:  
  øäæ  

 עת בארץ נראו הנצנים" ,פתח חייא רבי
 ".בארצנו נשמע התור וקול הגיע הזמיר

 את ה"הקב כשברא ,"בארץ נראו הנצנים"
 ,לה שראוי הכח כל בארץ נתן ,העולם

 פירות הוציאה ולא ,בארץ היה והכל
 ,אדם שנברא כיון .אדם שנברא עד בעולם

 את גלתה והארץ ,בעולם )לצאת( ראוי הכל
 ,וז כדוגמא. בה שנפקדו וכחה הפירותי

 çúô àééç éáø)áé á øéù ( åàøð íéðöðä
ä úò õøàá åðöøàá òîùð øåúä ìå÷å òéâä øéîæ

á÷ àøá ãë õøàá åàøð íéðöðä" áäé àîìò ä
 àòøàá äåä àìëå äì éæçúàã àìéç ìë àòøàá
 ïåéë íãà éøáúàã ãò àîìòá ïéáéà ú÷éôà àìå

 éæçúà àìë íãà éøáúàã)]ð"à [÷ôéîì ( àîìòá
 àäìéçå àäáéà úàéìâ àòøàå]åã÷ôúàã [

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(יום בלמוד ההוא לשכחם כדי שלא יגלום לאחרים וכן היה ' שגזר עליו שיטריח ל א
א ולא דק כי "ד' עי). א"ד(מים כולם והיה רבי אבא מצטער על זה שיתגלו הדברים לבבל בין החכ ב

 ).א"נ(ב "הרש. פירוש יגלון ילכו בגלות לבבל ושם ילמדו לסתום ולהסתיר הסודות ולא יתגלו לכל
ל ניכר בפניך הזועפים וירוקים שיש בלבך איזו דאגה וצער "דפוס וציור שבלבך בפניך שכיח ומצוי ר ג

  ).א"ד(בשביל זה והשיב לו 
). א"ד(י למוד זה כשיתגלה ביניהם "לא שאני מצטער על עצמי אלא בשביל החכמים שמא יתענשו ע ד

  ).א"נ(ב "הרש. א ולא דק ופירש על דידהו שגזרת עליהם שיגלון לבבל ויהיה להם צער"ד' עי
  ).א"ד(א "ב ורכה ע"ויחי דף רנד ע' פ' מסכים עמנו ע ה
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 שבא עד לארץ כחות נתנו לא השמים
 טרם השדה שיח וכל" שכתוב זהו .אדם
 כי יצמח טרם השדה עשב וכל בארץ יהיה

 אין ואדם הארץ על אלהים 'ה המטיר לא
 אותם כל בה ומנסת ".האדמה את דולעב

 ,התעכבו והשמים ,התגלו ולא תולדות
 ,אין שאדם משום הארץ על המטירו שלא
 .בגללו התעכב והכל ,נברא ולא נמצא שלא
 נראו הנצנים" דמי ,אדם שנראה כיון

 ונתנו התגלו ,ומשנסת הכחות וכל ,"בארץ
 תיקון תקןנש ,"הגיע הזמיר עת. "בה

 שלא מה ה"הקב לפני לזמר התשבחות
 התור וקול" .אדם נברא שלא עד נמצא
 של דבר )כל) (זה( שהרי ,"בארצנו נשמע

  שלא )שעשה( הוא ברוך הקדוש

)úã÷ôúàã(àì íéîù àã àðååâë äá  ïéìéç åáäé 
ää íãà àúàã ãò àòøàì" ã)ä á úéùàøá (

 áùò ìëå õøàá äéäé íøè äãùä çéù ìëå
åäé øéèîä àì éë çîöé íøè äãùä"éäìà ä" í

 åøîèà äîãàä úà ãåáòì ïéà íãàå õøàä ìò
 åáëòúà àéîùå ïåìâúà àìå ïéãìåú ïåðéà ìë
 àìã ïéà íãàã ïéâá àòøà ìò åøéèîà àìã

ìëå éøáúà àìå çëúùà ïåéë äéðéâá áëòúà à
 ïéìéç ìëå õøàá åàøð íéðöðä ãéî íãà éæçúàã
 øéîæä úò äá åáéäéúàå åàéìâúà åøîèúàã
 éî÷ àøîæì ïçáùåúã àðå÷ú ï÷úúàã òéâä

á÷" ìå÷å íãà éøáúà àì ãò çëúùà àìã äî ä
 åðöøàá òîùð øåúä]àã[ ) àäãìë (á÷ã äìî" ä

)ãáòã (]ã[àì:  
  íìòðä ùøãî:  

 לריח" ,הזה בפסוק פתחו רבותינו
 שנו ."' וגושמך תורק שמן טובים שמניך

 בשעה ,האדם של זו נשמה ,רבותינו
 הרוז באותו ועומדת לרקיע מהארץ שעולה

 בא. אותה מבקר ה"הקב ,שאמרנו עליון
 כל ,יוחאי בר שמעון רבי אמר ,תשמעו

 במקום שעומדת כיון ,הצדיקים נשמת
 ה"הקב ,לשבת שראויה ,הכבוד שכינת

 את ובקרו לכו ,להם ואומר לאבות אקור
 שלום לו והקדימו ,שבא הצדיק פלוני
 לא , רבונו של עולם,אומרים והם .משמי
 הבן .הבן את לראות ללכת לאבא ראוי
. אביו את שוולדר ולהראות לראות ראוי
 שהיה אתה ,לו ואומר ליעקב קורא והוא

 פלוני פני )למדו( וקבל לך ,בנים צער לך
 זהו .עמך אלך ואני ,לכאן שבא הצדיק
 נאמר לא ,"סלה יעקב פניך מבקשי" שכתוב
 מראש ,חייא רבי אמר .מבקשי אלא מבקש
  ."' וגודרשו דור זה" שכתוב ,משמע הפסוק

 àø÷ éàäá éçúô ïðáø)â à øéù (çéøìà 
åâå êîù ÷øåú ïîù íéáåè êéðîù' éàä ïðáø åðú 

 àòøàî à÷ìñã àúòùá ùðéà øáã àúîùð
]àòé÷øì[àîéé÷å  ïøîàã äàìò àøäéæ àåääá 

ì ø÷áî àåä êéøá àùãå÷é éáø øîà òîù àú ä
÷éãöã àúîùð ìë éàçåé ïá ïåòîùéé ïåéë à

 áúéîì àéæçã àø÷é àúðéëù øúàá àîéé÷ã
 åìéæ ïåì øîàå àúäáàì éø÷ àåä êéøá àùãå÷
 äéì åîéã÷àå àúàã à÷éãö àéðìôì åø÷áå
 àì àîìò éøàî ïéøîà ïåðéàå éîù ïî àîìù

éæçúà éæçúà àøá àøáì éîçéîì ìæéîì àáàì 
 á÷òéì éø÷ àåäå éåáàì òáúîìå éæçîìå éîçéîì
 ìéá÷å ìéæ ïéðáã àøòö êì äåäã úðà äéì øîàå

)äéðôìåà (]éðô[ àëä àúàã à÷éãö àéðìôã 
ää êîò ìéæéà àðàå" ã)å ãë íéìäú ( éù÷áî

 éù÷áî àìà øîàð àì ù÷áî äìñ á÷òé êéðô
àø÷ã äéùéøî àééç éáø øîà áéúëã òîùî 

)å ãë íéìäú (åâå åéùøåã øåã äæ':  
 ,)עקיבא( חייא רבי אמר יעקב רבי אמר

 דבי תנא וכן .הכבוד כסא הוא אבינו יעקב
 ,עצמו בפני כסא הוא אבינו יעקב ,אליהו

 ברית ".יעקוב בריתי את וזכרתי" שכתוב
 מכל יותר לבדו ליעקב ה"הקב כרת

  ,אבותיו

 éáø øîà>á÷òé <)àáé÷ò(øîà  éáø )àééç( 
]àáé÷ò[ àðàú ïëå ãåáëä àñë àåä åðéáà á÷òé 

 åîöò éðôá àñë àåä åðéáà á÷òé åäéìà éáã
 áéúëã)áî åë àø÷éå (÷òé éúéøá úà éúøëæåå á

 á÷òéì àåä êéøá àùãå÷ úøë úéøá]åãáì[ øúåé 
åéúåáà ìëî:  

  äøåú éøúñ  
                                                           

 .אוריהל ' עי). הערת הזוהר(ב ”לט ע א
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 , צבעיםבשלשה נראית המלך ממשלת
 ואין ,מרחוק ןלעי שנראה מראה ,אחדגוון 
 משום ,שרואה בברור לעמוד יכולה העין

 קטן מראה העין שנוטלת עד ,מרחוק שהוא
 'ה מרחוק" כתוב זה ועל ,שלה מוץיבק

 הזאת העין של מראה ,שניצבע ". לי נראה
 הזה הצבע שאין ,שלה יתוםבס )אחד של(

 שתופס ,נהקט סתימהב רק ,לעין נראה
 מעט ופותח העין סותם ,בברור עומד ולא

הצבע ( הזה צבעוה ,המראה אותו ולוקח
 שלוקחת מה על לעמוד לפתרון צריך )וזה

 הצבע". אהור אתה מה" כתוב זה ועל ,העין
 נראה שלא האספקלריה זהר הוא השלישי

 סתום הוא כאשר העין מגלגול חוץ ,כלל בו
 ונראה ,בגלגול לו ומגלגלים בסתימות

 אספקלריה הזה בגלגול

]øñç [àîã àúåðîøåäàëìá úìúá éæçúà 
ïéðååââ ãç ïååâ ]åæéç[÷éçøî àðéòì éæçúàã ã 

 àðéòå]àì[éæçã åøéøáá àîéé÷ì ìéëé ä ïéâá 
äéàãé åèéî÷á øéòæ åæéç àðéò ìéèðã ãò ÷åçøî 
äéìéãå áéúë àã ìòå )á àì äéîøé (åäé ÷åçøî" ä

øð éàäã åæéç ïééðú ïååâ éì äà]ð" àãçã[ àðéò 
îéúñáà éàäã äéìéã ]ïååâ[ )ã( àðéòì éæçúà àì

 åøéøáá àîéé÷ àìå èé÷ðã øéòæ åîéúñá øá
 çúôå àðéò íéúñ>øéòææèé÷ðå  <)øéòæ éè÷ðã( 

 àã ïååâå åæéç àåää]ð" ààãå ïååâ[ êéøèöà 
 àã ìòå àðéò èé÷ðã äî ìò àîéé÷ì àðåøúôì

 áéúë)àé à íù (äàúéìú ïååâ äàåø äúà äîç 
 ììë äéá éæçúà àìã äàéøì÷ôñà øäæ àåä

)ëàìåâìâ] (àìåâìâá øá [ àðéòã]ãë[ )ã( åäéà
 àìåâìâá äéì ïéìâìâîå åîéúñá íéúñ])ð"à [

)øúåéî ( ïéìâìâîå åîéúñá íéúñ åäéàã àðéòã
àìåâìâá äéì ( àìåâìâ éàäá éàæçúàå

äàéøì÷ôñà  
  æö/á  
  øäæ  

 כיון .אדם שנברא עד בעולם נמצא
  .נמצא הכל ,אדם שנמצא

ë íãà éøáúàã ãò àîìòá çëúùà ïåé
çëúùà àìë íãà çëúùàã:  

 מהעולם הסתלק הכל ,שחטא אחר
 ארורה" שכתוב זהו .הארץ והתקללה

 את דותעב כי" וכתוב ,"' וגובעבורך האדמה
 וכתוב ,"' וגולך כחה תת ףיסות לא האדמה

 קןיות נח בא". לך תצמיח ודרדר וקוץ"
 וישת" ,כך אחר .בעולם ופצירות מיםוקרד

 בני באו ".אהלה וךבת ויתגל וישכר היין מן
 והסתלקו ,ה"הקב לפני וחטאו העולם
 והיו ,דםוכמק )העולם של( הארץ צבאות

 àéèìúàå àîìòî ÷ìúñà àìë àèçã øúá
ää àòøà" ã)æé â úéùàøá ( äîãàä äøåøà

åâå êøåáòá ' áéúëå)áé ã íù ( úà ãåáòú éë
åâå êì äçë úú óñåú àì äîãàä 'ëåáéúè) íùâ  

çé ( ïé÷úå çð àúà êì çéîöú øãøãå õå÷å
 ïéîåãø÷]éøéöôå[ øúáìå àîìòá )àë è íù( 

 éðá åúà äìäà êåúá ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùéå
á÷ äéî÷ åáçå àîìò" ïéìéç å÷ìúñàå ä]àòøàã[ 

                                                           

 )הערת הזוהר(חסר  א
זוהר ' עי). א"נ(ב "הרש. מ פירוש הכל"מק' פירוש ממשלת מלכו של עולם וע). א"ד(א ” לעיל פו עב

  .הרקיע ויהל אור
 .יהל אור בליקוט' עי ג
שאינו מקבלת הארה לנביא אלא מעט מסטרא דנשמת הנביא החקוקה במדה זו אין בחינת ' פירוש מ ד

 ).א"נ (נשמתו יכולה לקבל יותר
 ).א"נ(מ "א. היינו מחסד או מחכמה ה
כשקומץ עיניו כי מי שרוצה לראות דבר מרחוק קומט עיניו מעט כענין שכתב בעל העקידה בפסוק  ו

 ).א"ד(אל יראיו ' הנה עין ה
  ).א"נ(היינו מפחד  ז
  ).א"נ(מ "א. ת"היינו מת ח
ר נתגלגל באברהם ויצחק כנודע "ק ישמעאל עם המלה ואפשר שאדה"ק עשו ודרדר במ"כ קוץ במ"מ ט

  ).א"נ) (ח"ז(נתקלל כשיתגלגל שיצאו מהם עשו וישמעאל 
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 שבא כיון. אברהם שבא עד יםמתקיימ
 נראו הנצנים" מיד ,)לעולם( אברהם

 .בארץ הצבאות כל תגלונו תקנונ ,"בארץ
 ה"הקב לו שאמר בשעה ,"הגיע הזמיר עת"

 שברית הזמן אותו שהגיע כיון ,למול
 בו התקיים אז ,ונמול באברהם בו צאהנמ
 ודבר ,העולםהתקיים ו ,הזה הפסוק כל

 וירא" שכתוב זהו .בו בהתגלות היה ה"הקב
  ".'ה אליו

)àîìòã ( àúàã ãò éîéé÷ ååäå ïéîã÷ìîë
 íäøáà àúàã ïåéë íäøáà)àîìòì ( ãéî

àá åàøð íéðöðä ïéìéç ìë åìâúàå åð÷úúà õø
 äéì øîàã àúòùá òéâä øéîæä úò àòøàá

á÷" úéøáã àðîæ àåää àèîã ïåéë øæâúéã ä
 íéé÷úà ïéãë øæâúàå íäøáàá äéá çëúùà

]äéá[á÷ã äìîå àîìò íéé÷úàå àø÷ éàä ìë " ä
ää äéá àééìâúàá äåä" ã)à çé úéùàøá ( àøéå

åäé åéìà"ä:  
 )שעהב( הזה הפסוק פתח אלעזר רבי

 לא ,נמול שלא שעד .אברהם שנמול אחר
 ,תחתונה דרגה מתוך אלא עמו רֶבִּד

 על מותיקי היו לא העליונות והדרגות
 הנצנים" מיד ,שנמול כיון .הדרגה אותה
 התחתונות הדרגות אלו ,"בארץ נראו

 .הזו התחתונה הדרגה והתקינה שהוציאה
 וקול" .הערלה ענפי אלו ,"הגיע הזמיר עת"

 שיוצא קול זהו ,"בארצנו ענשמ התור
  מתוך

 àø÷ éàä çúô øæòìà éáø)àúòùá (]øúá[ 
 ìéìî äåä àì øæâúà àì ãòã íäøáà øæâúàã
 àì ïéàìò ïéâøãå äàúú àâøã åâî àìà äéîò

ää ìò éîéé÷ ååäå ãéî øæâúàã ïåéë àâøã à
 ú÷éôàã ïéàúú ïéâøã ïéìà õøàá åàøð íéðöðä

øéîæä úò äàúú àâøã éàä úðé÷úàåàä  òéâ
]ïéìà[ åðöøàá òîùð øåúä ìå÷å äìøòã éåôðò 

åâî ÷éôðã ìå÷ àã:  

  íìòðä ùøãî:  
 ãéáòã]äéì) [àåää( ïî øá ãåáëä àñë   .הראשון מן פרט ,הכבוד כסא לו שעשה

äàîã÷:  
 .בתורה עוסקו יושב היה אליעזר רבי

 מר במה ,לו ואמר עקיבא רבי אליו בא
 אוכס" שכתוב הזה בפסוק ,לו אמר .עוסק
 זה ,"לםיינח כבוד כסא" מהו ".לםיינח כבוד
 לבדו כבוד כסא לו שעשה אבינו יעקב
 הולך ה"והקב ,הצדיק נשמת לימוד לקבל
 וכשהנשמה ,וחדש חדש ראש בכל עמו

 שכינת של האספקלריה כבוד את רואה
 וזהו .ה"הקב לפני ומשתחוה מברכת ,רבונו

 רבי אמר". 'ה את נפשי ברכי" שכתוב
 והנשמה ,עליו עומד ה"הקב ,עקיבא
 ,"' וגומאד גדלת אלהי 'ה" ואומרת פותחת

 יתמו" שאומר הסיום עד הפרשה כל
 זו ולא ,עקיבא רבי אמר ועוד ."' וגוחטאים

 שנשאר הגוף על אותו משבחת אלא ,בלבד
 וכל 'ה את נפשי ברכי" ואומר ,הזה בעולם

 ,זה לנו מנין .הולך ה"והקב. "' וגוקרבי
 ניובאל 'ה אליו וירא" שכתוב הזה מהפסוק

 משום ,"ממרא" זה מה .יעקב זה ,"ממרא
 .כסא והוא ,מעדן עולמות מאתים שירש
 מאתים בגימטריא ממרא ,יצחק רבי אמר

 éáø]øæòéìà) [øæòìà( éòì äåäå áéúé äåä 
 äéì øîà àáé÷ò éáø äéáâì àúà àúééøåàá
 áéúëã àø÷ éàäá äéì øîà øî ÷éñò à÷ éàîá

)ç á à ìàåîù ( àñë åäî íìéçðé ãåáë àñëå
 éñøë äéì ãéáòã åðéáà á÷òé äæ íìéçðé ãåáë
 àé÷éãöã àúîùð ïôìåà àìá÷ì éåãåçìá ø÷é
 àçøé ùéø ìëá äéîò ìéæà àåä êéøá àùãå÷å
 äàéøì÷ôñà ø÷é àúîùð éîç ãëå àçøéå
 àùãå÷ éî÷ úãâñå úëøáî äéøàîã àúðéëù

ää àåä êéøá" ã)à ã÷ íéìäú (øáåâå éùôð éë '
 àáé÷ò éáø øîà]àåä êéøá àùãå÷[ éäåìò íéà÷ 

åäé øîàå çúô àúîùðå"åâå ãàî úìãâ éäìà ä '
 øîà÷ã àîåéñ ãò äùøôä ìë)äì íù ( åîúé

åâå íéàèç ' àã àìå àáé÷ò éáø øîà ãåòå
 øàúùàã àôåâ ìò äéì úçáùî àìà éåãåçìá

 øîàå ïéã àîìòá)à â÷ íù ( úà éùôð éëøá
åäé"÷ ìëå äåâå éáø ' àðî ìéæà àåä êéøá àùãå÷å

 áéúëã àø÷ éàäî éàä ïì)à çé úéùàøá ( àøéå
                                                           

לשון לא תזמור עת בא להכרית הקליפה חיצונית מן העולם המעכבים לבא רוב טובה בעולם ' פי א
. מ פירוש הכל"מק' כ נותן האילן פירות וע"כזמורה הנכרתת מהכרם כן הערלה מן המילה ואח' פירו). א"ד(

 ).א"נ(ב "הרש
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 ,עדן של מאתים ואה ,ואחת שמונים
 ,"פריו את טריםולנ ומאתים" שכתוב

 נקרא ולכן .כסא שהוא ואחת ושמונים
 זה שם ועל ,"ממרא ניובאל 'ה אליו וירא"

 זה מה ,יהודה רבי אמר". ממרא" נקרא
 שכתוב זהו ,וחכ לומר רצונו ,"ניובאל"
 זהו ,"האהל פתח שבוי והוא". "יעקב אביר"

  ."' וגובאהלך יגור מי 'ה" שכתוב

åäé åéìà" àøîî åäî á÷òé äæ àøîî éðåìàá ä
ïãòî ïéîìò ïúàî ïéñçàã íåùîà àñë àåäå 

 ïéðîúå ïúàî àéøèîéâá àøîî ÷çöé éáø øîà
 ïúàî äåä ãçå]ïãòã[ áéúëã )áé ç øéù (

ðîúå åéøô úà íéøèåðì íéúàîå àåäã ãçå ïé
åäé åéìà àøéå éø÷úà êë ïéâáå àñë" éðåìàá ä

àø÷ð àã íåù ìòå àøîî)ú( éáø øîà àøîî 
ø éðåìàá åäî äãåäé"ää éåô÷åú ì" ã) úéùàøá

ãë èî (ää ìäàä çúô áùåé àåäå á÷òé øéáà" ã
)à åè íéìäú (åäé"åâå êìäàá øåâé éî ä':  

  äøåú éøúñ  
 ,בע הצבאותו לעמוד יכול ולא .המאירה

 ועל .העין תימתבס מאיר זהר שרואה רק
 היתה 'ה ויד( ,"'ה יד עלי היתה" כתוב זה
 נפרדים וכולם ".חזקה עלי 'ה ויד" )ליא
 העליון הנאמן למשה פרט ,האמת נביאיל

 נראה שלא במה למעלה להסתכל שזכה
  ."' וגומשה עבדי כן לא" כתוב עליו .כלל

á àîéé÷ì ìéëé àìå àøäðãä ïååâ àåä]øá[ 
)ë(àðéòã åîéúñá àøäðî øäåæ éæçãá àã ìòå 

 áéúë)à æì ìà÷æçé (åäé ãé éìò äúéä" ä) âì íù
áë ()éåä ãéå"éìà äúéä ä) (ãé â íù (]åäé ãéå" ä

ä÷æç éìò[ ïùøôúî åäìëå ì øá èåù÷ éàéáð
 àìéòì àìëúñàì äëæã äàìò àðîéäî äùî

 áéúë äéìò ììë éæçúà àìã äîá)æ áé øáãîá (
 éãáò ïë àìåâå äùî':  

 וליא ונתגלתה נראתה ,"אליו וירא"
 ,וך אותן דרגות שהתחברו בצדות השכינה

 , גבריאל לצד שמאל,מיכאל לצד ימין
 זה ועל .לאחור ל אוריא,רפאל לפנים

מבוסמים  באלונים השכינה עליו נגלתה
 להראות כדי ,העולם של הללו )צלמים(

 השוהקד )ראשון שםור( ברית לפניהם
 והוא. "האמונה בסוד עולםה בכל שהיתה

 זה ,"האהל פתח" זה מה ".האהל פתח שבוי
כחום " .האמונה סוד ,ברית שנקרא המקום

 כחה ,אברהם בו שנדבק הסוד זה ,"היום
  פתח" .שלו הדרגה ,הימין צד של

åéìà àøéåâ åâ àúðéëù äéì éìâúàå éæçúà 
àëéî éåøèñá åøáçúàã ïéâøã ïåðéà" øèñì ì

àéøáâ àðéîé"øèñì ìàìàîù ãàôø " àî÷ì ì
àéøåà" äéìò àéìâúà àã ìòå àøåçàì ì

 éðäá àúðéëùä) ïéîñåá éðåìà>ð"ïéîìåö à <
 ïéâá àîìòã>äàæçàì <)äàæçúàì( >åäééî÷ <

 àùéã÷ åîéùø äàîã÷ úéøá]àîìò ìëá äåäã [
àúåðîéäîã àæøá] ( ïéâá àîìòã ïéîìåö

úéøá åäééî÷ äàæçàì[ ìäàä çúô áùåé àåäå 
äàä çúô ïàî àæø úéøá éø÷àã øúà àã ì

 äéá ÷áãúàã àæø àã íåéä íåçë àúåðîéäîã
 äéìéã àâøã àðéîéã àøèñã àô÷åú íäøáà

çúô  
  çö/à  
  øäæ  

                                                                                                                                                                                     

ש "ה וז"ג ד"וכן דף יב ע, )ג"ב לד ע"ה ח"דע(ה ומהאי "ב ד"צ יב ע"א על ספד"ב ובהגר"לקמן קכד ע' עי א
 .לעתיד לבא' ור, להנהגת הזמני' ר, א"מאות היורדים לז'  כלומר מתוך הד–האלף 

ות שמבלבל במחשבה שמתעורר באדם כשסותם עיניו ואז פועל כח השכליי יותר מבעת שעיניו פתוח ב
פ הסוד שלו הוא מבואר בתקונים בכמה מקומות ענין סתימו דעיינין ופתיחו "ע. אותו ראות הגשמיי

  ).א"ד(דעיינין 
  ).א"ד(תקונים כח  ג
 ).א"נ(מ "א. ש"לא משמע הכי ע] ח ב"דף קי[ח "ולקמן פרשה במדבר עמוד רכ ד
 לבדוק@ ה
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 ,נשמע קול ואותו ,הכל של פנימי אותו
 לה ועושה רֵבלָד רַבַד שגוזר קול וזה

  .שלמות

àìëã äàîéðô àåääà àãå òîùð ìå÷ àåääå 
 ìå÷]øæâã) [øæâúàã(ì äìî  àììî]ãáòå) [ãéáòå( 

åîéìù äì:  
 היתה לא אברהם נמולטרם ש ,בא וראה

 כיון .שאמרנו כפי הזו הדרגה אלא עליו
 ,"'ה אליו וירא" ,כתוב מה שנמול )אחר(

 ,םהאבר אל 'ה וירא כתוב לא שהרי ,למי
 יותר כאן השבח מה אז ,םהלאבר שאם

 אל 'ה וירא שכתוב נמולטרם ש מבהתחלה
 אליו וירא" ,הוא וםסת סוד אלא .אברם

 שלא מה עמו שדברה דרגה לאותה ,"'ה
 שכעת ,נמולטרם ש לזה דםומק היה

 .עמו בריכשד בדבור והתחבר הקול התגלה
 להיג ולא "והוא" ,"הלוהא פתח שבוי והוא"

 שאחר החכמה את להיג כאן אלא ,מי
 על שרויות הדרגות כל אברהם שנמול
  .הזו התחתונה הדרגה

âúà àì ãòã éæç àú äåä àì íäøáà øæ
]äéìò) [äéîò(àâøã éàä àìà á  ïøîàãë] ïåéë

øæâúàã[) øúáì ( áéúë äî)à çé úéùàøá ( àøéå
åäé åéìà"åäé àøéå áéúë àì àäã ïàîì ä" ìà ä

 øéúé àëä àçáù éàî íøáàì éàã íøáà
]àúéîã÷áî) [àúéîã÷î( áéúëã øæâúà àì ãò 
)æ áé úéùàøá (åäé àøéå" àæø àìà íøáà ìà ä

úñåäé åéìà àøéå åäéà àîé" àâøã àåääì ä
 àì ãò àðã úîã÷î äåä àìã äî äéîò ìéìîã
 ãë øåáãá øáçúàå ìå÷ éìâúà àúùäã øæâúà
 éìâ àìå àåäå ìäàä çúô áùåé àåäå äéîò ìéìî
 ìò åøù ïéâøã åäìëã àúîëç éìâ àëä àìà ïàî

íäøáà øæâúàã øúá äàúú àâøã éàä:  
 הסוד זהו ,"'ה אליו וירא" ,בא וראה

 ומתגלה בוריבד שהתחבר שנשמע שקול
 העולם זהו ,"האהל פתח שבוי והוא" .בו

 ,"היוםכחום " .עליו להאיר מדושע העליון
 נדבק שאברהם הדרגה ,הימין הואר שהרי

 בשעה ,"היוםכחום " ,אחר דבר .בו
 זה של בתשוקה לדרגה דרגה שמתקרבת

  ®.זה כנגד

åäé åéìà àøéå éæç àú"÷ã àæø àåä àã ä ìå
øåáãá øáçúàã òîúùàã)à( àåäå äéá éìâúàå 

 íéà÷ã äàìò àîìò àã ìäàä çúô áùåé
 àðéîé øéäðúà àäã íåéä íåçë äéìò àøäðàì

)á( íåçë øçà øáã äéá ÷áãúà íäøáàã àâøã
 àâøãì àâøã áéø÷úàã àúòùá íåéä

àã ìá÷ì àãã àúáåàéúá:  
  íìòðä ùøãî:  
 יראי לכם וזרחה" שכתוב ,"היוםכחום "
  ".בכנפיה ומרפא צדקה שמש ישמ

 áéúëã íåéä íåçë)ë â éëàìî ( íëì äçøæå
äéôðëá àôøîå ä÷ãö ùîù éîù éàøéâ:  

 שעה באותה ,זכאי בן יוחנן רבי אמר
 ,האבות ששומעים ומשום ,ה"הקב הלך

 ,אליו הולך ה"שהקב ,יצחק אברהם
 לו ולהקדים עמם ללכת מיעקב תובעים

 ובשכת ממה ,עליו עומדים והם ,שלום
 אנשים שלשה והנה וירא עיניו וישא"

 )שעומדים( אנשים שלשה ,"עליו נצבים
 ויעקב יצחק אברהם ,האבות אלו

 טובים מעשים וראו עליו שעומדים
 לקראתם וירץ וירא" ).שעושים) (שעשה(

 שראה משום ,"ארצה וישתחו האהל מפתח
 כן על" שכתוב זהו .עמם הכבוד שכינת
  ).תהאבו הן אלו( "אהבוך עלמות

 ìéæà àúòù àéääá éàëæ ïá ïðçåé ïáø øîà
 àúäáà ïéòîùã ïéâáå àåä êéøá àùãå÷
 äéáâì ìéæà àåä êéøá àùãå÷ã ÷çöéå íäøáà
 íìù äéì àîã÷àìå ïåäîò ìæéîì á÷òé ïî ïéòáú

 äéåìò ïéîéé÷ ïåðéàå]î[ áéúëã éàî) çé úéùàøá
á ( íéáöð íéùðà äùìù äðäå àøéå åéðéò àùéå

éùðà äùìù åéìò í)]ð"à [ïéîéé÷ã ( àúäáà ïéìà
 ïéãáåò åîçå éäåìò ïéîéé÷ã á÷òéå ÷çöé íäøáà

ïéáè ãáòãé ìäàä çúôî íúàø÷ì õøéå àøéå 
 ïåäîò àø÷é úðéëù éîçã íåùî äöøà åçúùéå

ää" ã)â à øéù ( êåáäà úåîìò ïë ìò)]ð"à [ åìà
úåáàä ïä:(  

                                                           

  ).א"ד(ב "דף נ ע א
 ).הערת הזוהר(ב "כח ע ב
  .הל אוראריכות בי' עי ג
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 ,"ממרא באלוני 'ה אליו וירא" ,אחר דבר
 פטירתו בשעת הזה פסוקב פתחו רבותינו

 בשעת ,יהודה רבי אמר ,ששנינו ,אדם של
 ,הגדול הדין יום הוא אדם של פטירתו

 נפטר ולא .הגוף מן מתפרדת שהנשמה
 .השכינה את שרואה עד העולם מן אדם
 ".וחי האדם יראני לא כי" שכתוב זהו

 השרת מלאכי שלשה השכינה עם ובאים
 אויר" שכתוב זהו .צדיק של נשמתו לקבל
 הדין יום זה ,"היוםכחום " ."' וגו'ה אליו

. הגוף מן הנשמה את להפריד כתנור הבוער
 ,"אנשים שלשה והנה וירא עיניו וישא"

 מודה והוא ,שעשה מה מעשיו המבקרים
 ,כך רואה שהנשמה וכיון .בפיו עליהם
 ,הבליעה בית פתח עד הגוף מן יוצאת

 שעשה מה כל שמתודה עד שם ועומדת
 הצדיק נשמת ואז .הזה ולםבע עמה הגוף
 .פקדונה על ושמחה במעשיה שמחה היא

 צדיק של נשמתו ,יצחק רבי אמר ,ששנינו
 שהוא הזה העולם מן תצא אימתי מתאוה

  .הבא בעולם להתענג כדי הבל

øçà øáãàåäé åéìà àøéå " àøîî éðåìàá ä
)à çé úéùàøá ( úòùá àø÷ éàäá éçúô ïðáø

 éáø øîà àéðúã íãà ìù åúøéèô úòùá äãåäé
 äîùðäù ìåãâä ïéãä íåé àåä íãà ìù åúøéèô
 ãò íìåòä ïî íãà øèôð àìå óåâä ïî úãøôúî

ää äðéëùä úà äàåøù" ã)ë âì úåîù ( àì éë
 äùìù äðéëùä íò ïéàáå éçå íãàä éðàøé

ää ÷éãö ìù åúîùð ìá÷ì úøùä éëàìî" ã
åäé åéìà àøéå"åâå ä ' ïéãä íåé äæ íåéä íåçë
 øåðúë øòåáä àùéå óåâä ïî äîùðä ãéøôäì

 åéùòî íéø÷áîä íéùðà äùìù äðäå àøéå åéðéò
 ïåéëå åéôá íäéìò äãåî àåäå äùòù äî
 úéá çúô ãò óåâä ïî úàöåé êë äàåø äîùðäù
 äùòù äî ìë äãåúîù ãò íù úãîåòå äòéìáä

÷éãöä úîùð æàå äæä íìåòá äîò óåâäá àéä 
 àðàúã äðåã÷ô ìò äçîùå äéùòîá äçîù

øîàúîùð ÷çöé éáø à éúîéà äåàúî ÷éãö ìù 
 íìåòä ïî àöú]äæä[ âðòúäì éãë ìáä àåäù 

àáä íìåòá:  
 אליעזר רבי כשחלה ,רבותינו שנו
 והושיב ,היה שבת ערב יום אותו ,הגדול
 לו מגלה והיה ,בנו הורקנוס את לימינו

 דבר מקבל היה לא והוא ,ונסתרותעמוקות 
 כיון .היה בדעתו רףומטכש שחשב ,בדעתו
 בליק ,עליו שבתימתי אביו שדעת שראה
. עליונים סודות ותשע שמונים מאה ממנו

 במים שמתערבים שיש לאבני כשהגיע
 .לומר ופסק אליעזר רבי בכה ,העליונים

 .למה ,אבא ,לו אמר .בני שם דועמ ,אמר
 מן עבורל ממהר שאני רואה אני ,לו אמר

 שתעלה לאמך רוואמ לך ,לו אמר .העולם
 ואחר ,עליון למקום שליילין תפה את

 כדי לכאן ואבא ,העולם מן שאסתלק
 קרובים שהם ,תבכו לא .אותם לראות

 לא אדם בני ודעת ,תחתונים ולא עליונים
  משיגה

 àåää ìåãâä øæòéìà éáø äìçùë ïðáø åðú
 ñåð÷øåä äéðéîéì áéúåàå äåä úáù áøò àîåé
 àåäå àúøúñîå àú÷éîò äéì éìâî äåäå äéøá

 äåä àììî äéúòãá ìá÷îàéé áéùçã ë óøåèî
 éåáàã àúòãã àîçã ïåéë äåä äéúòãá
 äòùúå ïéðîúå äàî äéðî ìéá÷ éåìò àáùéúî
 àéîá éáøòúîã ùéù éðáàì àèî ãë ïéàìò ïéæø
 íå÷ øîà øîéîì ÷ñôå øæòéìà éáø äëá äàìò

à éøá íúä"ì] éáø[ øîà äîì àáà ]äéì[ àðéæç 
àîìò ïî óìç úéçåàãâìéæ äéì øîà  àîéàå 

 ÷ìúñúã êîàì]éàìôú) [éâìôú(ò øúàá é àì
 àîìò ïî ÷ìúñàã øúáå]éúéàå) [éúàå( àëä 

 àìå ïéàìò ïéáéø÷ ïåðéàã éëáú àì ïåäì éîçîì
òãé àì ùð øáã àúòãå ïéàúú  

  çö/á  
  øäæ  
 נמולטרם ש ,אבא רבי אמר ".אליו וירא"

 הכל ,שנמול כיון .אטום היה ,אברהם
 שכינה עליו ושרתה, )אליו( התגלה

 øæâúà àì ãò àáà éáø øîà åéìà àøéå
 àìë éìâúà øæâúàã ïåéë íéèà äåä íäøáà

                                                           

  .יהל אור' עי א
  .יהל אור' עי ב
 ).א"ד(ב למדרגה העליונה "שתמהר להיות עבר וחלף מן העולם ותעלה בעוה ג
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  :úåàé à÷ãë åîéìùá àúðéëù äéìò àøùå   .כראוי בשלמות
 ,"האהל פתח ישב והוא" ,בא וראה

 על ששורה העליון העולם זהו "והוא"
 ,"היוםכחום " ,אימתי .הזה התחתון עולם
. בו שישרה דאח צדיק של שתשוקתו בזמן
 אנשים שלשה והנה וירא עיניו וישא" ,מיד

 ,אלו אנשים שלשה הם מי ,"עליו נצבים
 הדרגה על שעומדים ,ויעקב יצחק אברהם

  ומהם ,הזו

 ìäàä çúô áùåé àåäå éæç àú) çé úéùàøá
à ( àîìò éàä ìò éøùã äàìò àîìò àã àåäå

 àúáåàéúã àðîæá íåéä íåçë éúîéà äàúú
 ÷éãö ãçã]øùéîìé) [éøùã( ãéî äéá ) úéùàøá

á çé ( íéùðà äùìù äðäå àøéå åéðéò àùéå
 ïéìà íéùðà äùìù ïåðéà ïàî åéìò íéáöð
 àâøã éàäã äéìò éîéé÷ã á÷òéå ÷çöé íäøáà

åäééðîå:  
  àúôñåú:  
 למה ".ממרא באלוני 'ה אליו וירא"

 אלא ,אחר במקום ולא "ממראבאלוני "
 .שלו המילה ברית על עצה לו שנתן משום
 הלך ,להמול לאברהם ה"הקב שאמר בשעה

 ,ענר לו אמר .חבריו עם להמלך אברהם
. לעצמך מעיק ואתה ,שנה תשעים בן אתה
 שזרקו היום את הזכרת ,ממרא לו אמר
 ואותו ,האש כבשן לתוך הכשדים אותך
 רעב ויהי" שכתוב ,העולם על שעבר רעב

 מלכים ואותם ,"מצרימה אברם וירד בארץ
 ה"והקב ,אותם והכית םאחריה שרדפו

 לך לעשות איש יכל ולא מהכל אותך הציל
 לו אמר .רבונך מצות את ועשה קום .רע

 ,להמול עצה לו נתת אתה ,ממרא ,ה"הקב
 .שלך בפלטרין אלא עליו מתגלה איני חייך
  ".ממראבאלוני " שכתוב וזהו

åäé åéìà àøéå" àøîî éðåìàá ä) çé úéùàøá
à (àá àìå àøîî éðåìàá éàîà àìà àøçà øú

 äéìéã àîéé÷ã åøéæâ ìò àèéò äéì áéäéã ïéâá
á÷ øîàã àúòùá" ìæà øæâîì íäøáàì ä

øðò äéì øîà éåøáç íò êìîéì íäøáàà ïá úðà 
à êîøâ ÷éòî úàå ïéðù ïéòùú" úøëã àøîî ì

 àåääå àøåðã ïåúàá éàãùë êì åîøã àîåé
 áéúëã àîìò ìò øáòã àðôë)é áé úéùàøá (

 õøàá áòø éäéå ïåðéàå äîéøöî íøáà ãøéå
á÷å ïåäúé úéçîå ïåäéøúá úôãøã ïéëìî" ä

 ùéá êì ãáòîì ùð øá ìéëé àìå àìëî êðéáæù
à êøîã àãå÷ô ãéáò íå÷"á÷ ì" úðà àøîî ä

 éìâúî àðà úéì êééç øæâîì àèéò äéì úáäé
ää êìéã ïéøèìôá àìà äéìò" ã)à çé íù (

àøîî éðåìàá:  
  íìòðä ùøãî:  

 חכמי נכנסו ,יושבים היוש בעוד. אותם
 באו שלא על אותם וקלל ,ולבקר הדור

 יותר שמושה גדולה ,ששנינו ,אותו לשמש
 ,לו אמר ,עקיבא רבי שבא עד .מודהימל

 אותי לשמש באת לא למה ,עקיבא ,עקיבא
 לא ,רבי ,לו אמר ).להצרף העת באה שהרי(

 אם עליך האתמה ,ואמר רתח .פנאי לי היה
 תהיה שמיתתו וקלל .עצמך מיתת תמות
 ,לו ואמר עקיבא רבי בכה. מכולם קשה
 פתח אליעזר רבי .תורה אותי תלמד ,רבי
 את והקיפה אש באה .מרכבה במעשה פיו

 אנו שאין מזה נשמע ,חכמים אמרו .שניהם
 החיצון לפתח יצאו .לכך וכדאים ראויים
. הלכה והאש שהיה מה היה .שם וישבו

 הלכות מאות שלש עזה בבהרת מדיול

 ø÷áîì àøã éîéëç åìàò éáúé ååäã ãò åäá
 åäì èéìåà äéì]ìò[ äéì àùîùì åúà àìã 
îù äìåãâ ïðéðúã àúàã ãò äãåîéìî øúåé äùå

 àì äîì àáé÷ò àáé÷ò äéì øîà àáé÷ò éáø
 éì àùîùì úéúà)]ð"à [ àúò àúà àäã

àôøöàì ( çúøà éàðô éì äåä àì éáø äéì øîà
 äééèì êîöò úúéî úåîú éà êìò ääîúà øîà

>àäéã <)àäã( äéúúéî ïåäìëî äù÷ ]äëá [
)éëá( àáé÷ò éáø ]å[ éì óéìåà éáø äéì øîà

úééøåà äùòîá øæòéìà éáø äéîåô çúôà à
 åøîà ïåäéåøúì øçñàå àùà àúà äáëøî
 êëì ïéàãëå ïééæç ïðà úéìã äðéî òîù àéîéëç
 äåäã äî äåä ïîú åáéúéå àøáã àçúôì å÷ôð

                                                           

הערת (ק ולא חשב הפרט "ש בתוה"ט כמ"שנה ואולם גם יותר שהם צ' ל כבר עברו עליך צ"אולי ר א
 ).זוהר
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 עשר וששה מאתים אותו מדיול ,סוקותפ
 עיני והיו ,השירים שיר פסוקי של טעמים

 האש וחזרה ,דמעות זולגות עקיבא רבי
 סמכוני "זה לפסוק כשהגיע .כבתחלה

 אהבה חולת כי בתפוחים רפדוני באשישות
 והרים ,לסבול יכל לא עקיבא רבי ,"אני

 מיראת מדבר היה ולא, הוגע בבכיה קולו
 עמוקות כל לו הורה. שם שהיתה השכינה
 ,השירים בשיר שהיו עליונים וסודות

 פסוק בשום ישתמש שלא שבועה והשביעו
ה לא יחריב את העולם "שהקב כדי ,ממנו
 ישתמשו שהבריות לפניו וןצראין  ו,בגללו

  בו

 äàî úìú äæò úøäáá óéìåàå àùà ìæàå
 äéì óéìåà úå÷åñô úåëìä]éø"å[ é÷åñôã íéîòè 

 àáé÷ò éáøã éåðéò ååäå íéøéùä øéùã àéî ïéúçð
ë àùà øæçúàåã à÷åñô éàäì àèî ãë àúéîã÷

)ä á øéù ( íéçåôúá éðåãôø úåùéùàá éðåëîñ
 àáé÷ò éáø ìáñîì ìéëé àì éðà äáäà úìåç éë

éòâå àúééëáá äéì÷ íéøàåà ììîî äåä àìå 
 ìë äéì éøåà ïîú úåäã àúðéëùã åìéçãî
 íéøéùä øéùá äéá äåäã ïéàìò ïéæøå àú÷éîò

îåà äéì éîåàå ãç íåùá ùîúùéì àìã äà
 àùãå÷ àîìò áéøçéì àìã éëéä éë äéðî ÷åñô
 ïåùîúùéã äéî÷ éòá àìå äéðéâá àåä êéøá

äéá:  
  äøåú éøúñ  

 פתח ,צדק של השער סוד ,"האהל
 באותו אברהם בו נכנס שאז ,האמונה

 ,צדיק זהו ,"היוםכחום " .הקדוש שםוהר
 בו נכנס שנמול שמי אחד בוריח של הדרגה
 מן נתבטל שהרי ,הקדוש שםוהר בו ונרשם
 הדרגות שתי של בקיום ונכנס הערלה

  .האמונה סוד שהן ,הללו

 àæø ìäàä]ã[÷ãöã àòøúá àçúô 
àúåðîéäîãâíäøáà äéá ìàò ïéãëã ã àåääá 

éãö àã íåéä íåçë àùéã÷ àîéùø" àâøã ÷
 íéùøúàå øæâúàã ïàî äéá ìàòã àãç àøåáçã

àùéã÷ àîéùø äéáäøòî øáòúà àäã  ìàòå äì
 àæø ïåðéàã ïéìà ïéâøã ïéøúã àîåé÷á

àúåðîéäîã:  
 שלשה אלו ,"' וגואנשים שלשה והנה"

 ,באויר שמתלבשים שלוחים יםמלאכ
 במראה של )יםונרא( הזה לעולם ויורדים
 ,שלמעלה גמאוד והשלשה הם כ.בן אדם

 בשלשה אלא נראית לא שהקשת משום
. בודאי הוא וכך ,ירוקו םואד ,לבן ,צבעים

 ,לבן צבע , צבעיםשלשה האנשים ושלשת
 ,מיכאל זה הלבן צבע . צבע ירוק,אדםצבע 

 זה םוהאד צבע ,הימין צד שהואמשום 
  זהירוק ה צבע .השמאל של הצד ,גבריאל

åâå íéùðà äùìù äðäå ')á çé úéùàøá ( ïéìà
 éúçðå àøéåàá ïùáìúîã ïçéìù ïéëàìî úìú

 àîìò éàäì)>ð"à <ïåæçúàå(åð øáã åæéçá  ù
 éæçúà àì úù÷ã ïéâá àìéòìã àðååâë ååä úìúå
 àåä éëäå ÷åøéå ÷îåñå øååç àúìú ïéðååâá àìà
 ïååâ ïéðååâ àúìú íéùðà äùìù ïåðéà ïéìàå éàãå
 ïéâá ìàëéî àã øååç ïååâ ÷åøé ïååâ ÷îåñ ïååâ øååç

 åäéàã)àðîî] (àøèñ[ àã ÷îåñ ïååâ àðéîéã 
àã ÷åøé ïååâ àìàîùã àøèñ ìàéøáâ  

  öè/à  
  øäæ  

 וירא" ,ואז ,ונזונית )העולם יסוד(יונקת 
 הדרגה שתשוקת ,"לקראתם וירץ

 ÷éðé)]ð"à [àîìòã àãåñé ( àøéå ïéãë ïæúàå
 íúàø÷ì õøéå)á çé úéùàøá ( éàäã àúáåàéúã

                                                                                                                                                                                     

 ).י תהלים מב ב"רש(צעקת שור  א
  ).ד"ב עג ע"כללים ח(' ום אמה ועיקרו לנוקעיקר גילוי הדעת עלאה הוא בפ ב
  ).א"נ(' ש דכדין עאל וכו"כחום היום יסוד וצודק והוא יושב וז' פירוש שיושב בפתח האהל מ ג
  ).ו"לש(א "לעיל ד ע' א ועי"בא לו ע' פ ד
ש קדישא דעד "וז. ד"ויחי דף רי' ד דמילה כנזכר ריש פ"אשתלים ביו' פירוש שדי הרשום באדם חסר י ה

י המילה האדם "נ שע"א. י'אז השם קדישא דהיינו שד' ד היה שד אבל כשנרשם בו י"א אתרשים ביה יול
  ).א"נ(ח "ז. קדוש ואינו הולך אחר ביאות אסורות ושמא קדישא הוא קדוש גורם קדושה לאדם

  ).הערת הזוהר(א "לד ע ו
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 השמחתו בהם להתחבר הזו התחתונה
 להתקין ,"ארצה וישתחו" ,אחריהם להמשך

 דוד את עשה ה"הקב ,בא וראה. כסא להם
 כמו העליון מהכסא אחד עמוד המלך

 ,אליהם כסא שהוא גב על ואף .האבות
 אחד עמוד הוא בהם רשמתחב בזמן אבל

 לקח המלך דוד ולכך ,העליון בכסא להתקן
 להתחבר שנים שבע בחברון המלכות את

  .נאמר והרי ,בהם

 äìéã àúååãçå åäá àøáçúàì äàúú àâøã
 äöøà åçúùéå åäééøúáà àëùîúàì)íù (

]àð÷úúàì) [àð÷úàì( éæç àú åäééáâì àééñøë 
á÷ ãáò" àééñøëî àëîñ ãç àëìî ãåãì ä

äàìòà àééñøë åäéàã áâ ìò óàå ïäáàë 
 ãç åäéà åäá øáçúàã àðîæá ìáà åäééáâì
 ìèð êë ïéâáå äàìò àééñøëá àð÷úúàì àëîñ

àúåëìîá ïéðù òáù àëìî ãåã ïåøáçá 
øîúà àäå åäá àøáçúàì:  

 'ה בהר יעלה מי" ,מרוא פתח אבא רבי
 בני כל , בא וראה".קדשו במקום יקום ומי

 ,בעולם עומדים מה על רואים לא העולם
 לפני ועומדים ועולים הולכים והימים

 עומדים אדם שבני ימים אותם כל, ה"הקב
 וכולם נבראו כולם שהרי ,הזה בעולם בהם

 שכתוב ,שנבראו לנו ומנין .למעלה עומדים
 להעלות הימים גיעיםוכשמ". צרווי ימים"

 המלך לפני קרבים כולם ,הזה העולם מן
 דוד ימי ויקרבו" שכתוב זהו .העליון
 משום ".למות ישראל ימי ויקרבו", "למות

 משגיח אינו ,הזה בעולם הוא אדם שכאשר
 יום כל אלא ,עומד הוא מה על מתבונן ולא
 שהרי ,בריקנות הולך הוא כאלו חשוב ויום

 לא ,הזה ולםהע מן יוצאת כשהנשמה
 שהרי ,אותה מעלים דרך לאיזו יודעת
 שאור למקום למעלה לעלות הדרך

  לא ,מאירות העליונות הנשמות

 øîàå çúô àáà éáø)â ãë íéìäú ( äìòé éî
åäé øäá" éðá ìë éæç àú åùã÷ íå÷îá íå÷é éîå ä

àì àîìòâ éîéé÷ äî ìò ïàîç ]á[ ïéîåéå àîìò
á÷ éî÷ éîéé÷å ïé÷ìñå ïéìæà"à ìë ä ïéîåé ïåðé

 éîéé÷ àùð éðáã]åäá[ åäìë àäã àîìò éàäá 
åàéøáúàã åàéøáúàã ïìðîå àìéòì éîéé÷ åäìëå 

 áéúëã)æè èì÷ íù ( ïéîåé ïàèî ãëå åøöåé íéîé
 àëìî éî÷ ïéáéø÷ åäìë àîìò éàäî à÷ìúñàì

ää äàìò" ã)á à íéëìîà  ( ãåã éîé åáø÷éå
 úåîì)èë æî úéùàøá (úåîì ìàøùé éîé åáø÷éå 

 çâùà àì àîìò éàäá åäéà ùð øá ãëã ïéâá
 àîåéå àîåé ìë àìà íéà÷ äî ìò ìëúñà àìå
 ãë àäã àééð÷øá ìéæà àåä åìéàë áéùç
 ïàì úòãé àì àîìò éàäî ú÷ôð àúîùð
 àìéòì à÷ìñì àçøåà àäã äì ïé÷ìñ àçøåà

ïéøäð ïéàìò ïéúîùðã åøéäðã øúàìäàì :  
  íìòðä ùøãî:  

 רבי יצא חרא .בו שיש שהוהקד בומר
 אומר והיה ,מים עיניו ונבעו ,ובכה עקיבא

 יתום נשאר שהעולם ,רבי ויא ,רבי ויא
 ושאלו החכמים שאר כל אליו נכנסו .ממך
  .להם והשיב ,אותו

 øúáì äéá úéàã àúùåã÷ úåàéâñî éúééøá
 øîà äåäå àéî éåðéò ïéòáðå éòâå àáé÷ò éáø ÷éôð

 éåå éáø éåå]éáø[î íåúé àîìò øàúùàã  åìàò êð
ïåäì áéúàå äéì åìàùå äéáâ àéîéëç øàù ìë:  

 .אליעזר לרבי )השעה( לו דחוקה היתה
 .לבו על אותם ושם זרועותיו שתי הוציא

 העליון העולם ,העולם אוי ,ואמר פתח
 אור כל התחתון מן ולהגנז להתכנס חוזר

 שתי לכם אוי ,זרועות שתי לכם אוי .רנו

]äåä[ äéì ÷éçã )àúòù ( ÷éôà øæòéìà éáøì
 éà øîàå çúô äéáì ìò ïåðéåùå éåòåøã éøú
 ïî àæðâàìå àìòàì úøæç äàìò àîìò àîìò

àúúä éåå éòøã éøú ïåëì éåå àðéöåáå åøéäð ìë 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(עמוד אחד לכסא הכבוד  א
 ).הערת הזוהר(ב ”עט ע ב
  ).א"ד(ב ”וארא כג ע ג
  ).א"ד(א "לך לך פא ע ד
ה אמר "משמע מכאן שיש דרך לעלות לנשמה שלא בדרך גיהנם ולא משמע הכי בכל הספרים דגם דהע ה

ו "ל שהביא מהרח"ומדברי רז. מ"א. מ מוכרח ללכת דרך שם"דמשמע דידע מ' גם כי אלך בגיא צלמות וגו
  ).א"נ(ן "מאי. אם נגזר שיעבור' ה היא אפי"ש דהע"ע ומ"י נראה פשוט שיש דרך ישר לג"בכ
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 ןמ הזה היום נשכחים שיהיו תורות
 רבי ימי כל ,יצחק רבי שאמר .העולם
 כיום מפיו מאירה השמועה היתה אליעזר
 למדתי( תורה אמר. סיני בהר שנתנה
 מושיוש למדתי וחכמה הבנתי )וגמרא
 העולם של אנוש בני כל יהיו שאלו ,עשיתי

 ולא חסרו ,בולכת יוכלו לא ,סופרים
 ואני ,בעין כחולתלמידי מחכמתי אלא כ

 היה ולא ,בים ששותה כמי אלא ,מרבותי
. ממנו יותר לרבותיו טובה להחזיק אלא
 ,יבום של סנדל באותו ממנו שואלים והיו
 ורבי .טהור ואמר נשמתו שיצאה עד

 רבי ,השבת כשיצאה .שם היה לא עקיבא
 ושרט ויבגד קרע ,שמת אותו מצא עקיבא

 היה .זקנו על ונמשך ירד ודם ,בשרו כל
 מיםש ,ואמר החוצה יצא .ובוכה עקצו

 שהיה שהאור ,וללבנה לשמש אמרו ,שמים
  .נחשך הרי ,מהם יותר מאיר

 ïéã àîåé ïåçëúùéã úåøåú éøú ïåëì àîìò ïî
 äåä øæòéìà éáøã éåîåé ìë ÷çöé éáø øîàã
 úáéäéúàã àîåéë äéîåôî àúòîù àøéäð

 àúééøåà øîà éðéñã àøåèá)àøîâ úéøáñ (
 åìéàã úéãáò àùåîùå úéøáñ àúîëçå úéøîâ
 ïéìëé àì íéøôåñ àîìòã àùðéà éðá ìë ïåäé
 àìà éúîëçî éãéîìú éøñç àìå áúëîì

ìà éúåáøî àðàå àðéòá àìçåëë éúùã ïàîë à
 éäåáøì àúåáéè ïúéîì àìà äåä àìå àîéá
 àìãðñ àåääá äéðî ïéìàù ååäå äéðî øéúé
 äåä àìå øåäè øîàå äéúîùð ÷ôðã ãò íåáéã
 éáø äéçëùà àúáù ÷ôð ãë àáé÷ò éáø ïîú
 àîãå äéøùá ìë øéøâå äéðàî òæá úéîã àáé÷ò

éã ìò ãéâðå úéçðå àøáì ÷ôð éëáå çåö äåä äéð÷
éîù øîàå àøäéñìå àùîùì åøîà àéîù à

êùçúà àä ïåäðî øéúé øéäð úåäã àúåøéäðã:  
  äøåú éøúñ  

 ,הקשת יצבע שלשת הם ואלו ,ל"רפא
לכן ו .עמהם אלא נראית הקשת שאין

צבעים ה בשלשת שכינה גלוי ,"אליו וירא"
 את לרפא אחד ,הצטרכו כולם ואת. הללו

 ואחד .הרפואות בעל רפאל וזהו ,המילה
 משום מיכאל וזהו ,הבן על שרה את לבשר
 והברכות הטובות וכל ,לימין התמנה שהוא
 את להפך ואחד .הימין מצד נמסרו שבידו
 והוא ,לשמאל שהוא גבריאל וזהו ,סדום

 מצד העולם של הדינים כל על נהוממ
 מלאך ידי על ולעשות לדון השמאל )הדין(

. המלך בית של ההרג בעל שהוא ,המות
 ואחד אחד וכל ,שליחותם עשו לםווכ

 בשליחות ל"גבריא והמלאך .לו כראוי
 בשליחותו המות ומלאך ,הקדושה לנשמה

 הנשמה זה כל ועם .הרע היצר של לנפש
. שכינה שרואה עד יוצאת לא הקדושה
 ראה אז ,כאחד חבריםתמ אותם כשראה
  שכינה

úù÷ã ïéðååâ úìú ïåðéà éðäå ìàôøà úù÷ã 
 àøéå êë ïéâáå ïåäîò àìà éæçúà àì éåìâ åéìà

 ãç åëéøèöà åäìëå ïéìà ïéðååâ úìúá äðéëù
àôø àãå äìéîä ïî àéñàì" ì>ïååñàã äéøàî<á 

 ìàëéî åäéà àãå àøá ìò äøùì àøùáì ãçå
 àðéîéì àðîúà åäéàã ïéâá]ïéáè ìëå[ ïàëøáå 

 àëôäì ãçå àðéîéã àøèñî ïøñîúà äéãéá
 åäéàå àìàîùì åäéàã ìàéøáâ åäéà àãå íåãñì

ë ìò àðîî àøèñî àîìòã ïéðéã ì)àðéãã (
]àìàîùã[ úåîä êàìîã àãé ìò ãáòîìå ïãéîì 

 åãáò åäìëå àëìî éáã àìåè÷ã éøàî åäéàã
 êàìî äéì éæç à÷ãë ãçå ãç ìëå ïåäúçéìù

àéøáâ" êàìîå àùéã÷ àúîùðì àúåçéìùá ì
 àã ìë íòå òøä øöéã àùôðì äéúåçéìùá úåîä

ë àúðéëù éæçã ãò ÷éôð àì àùéã÷ àúîùð ã
àúðéëù àîç ïéãë àãçë ïøáçúî ïåì àîç  

  èö/á  
  øäæ  
 שהוא דוגמאכ שהרי ,הנשמות לכל ןתינ

 לאחר נמשך כך ,הזה בעולם עליו ממשיך
  .ממנו שיוצא

 åäéàã àðååâë àäã ïéúîùð ïåäìëì áéäéúà
 øúáì úëùîúà éëä àîìò éàäá äéìò êéùîà

äéðî ÷éôðã:  

                                                           

 ).א"ד(ב "ריש פנחס דף רטו ולעיל נח דף עא ע א
פ כדי לקרב קיצם של "מ שרפאל מסבב כל העולם ג"ל וכדאיתא בר"כצ' דאיהו מארי דאסוון וכו ב

  ).א"נ(ה "ז. חולים כדי לרפאותם
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 ה"הקב אחר נמשך אדם אם ,בא וראה
 זה אחרי ,הזה בעולם אחריו קתוותשו

 ונותנים ,אחריו נמשך הוא ,ממנו כשיוצא
 משיכה אותה יאחר למעלה לעלות דרך לו

 אמר. הזה בעולם יום כל ברצון שנמשך
 אחת בעיר נפגשתי אחד יום ,אבא רבי

 לי ואמרו ,קדם בני מן שהיו מאותם
 מימים יודעים שהיו חכמה מאותה

 החכמה של ספרים מוצאים והיו ,ראשונים
 ,בו כתוב והיה ,אחד ספר לי וקרבו .שלהם

 בו ןומתכו שהאדם שהרצון דוגמאשכ
 מלמעלה רוח עליו ממשיך כך ,הזה בעולם

 רצונו אם .בו שנדבק הרצון אותו דוגמתכ
 ממשיך הוא ,קדוש עליון לדבר וןוהתכ
 ואם. אליו למטה מלמעלה הדבר אותו
 ,בו וןוומתכ האחר בצד להתדבק רצונו
 מלמעלה הדבר אותו את משיךמ הוא

 הדבר קרישע אומרים והיו .אליו למטה
 ,להתדבק וברצון ובמעשה בדבורים תלוי
 הצד אותו למטה מלמעלה נמשך ובזה

 מעשים אותם כל בו ומצאנו. בו שנדבק
 ודברים והמזלות הכוכבים ועבודות

 בהם וןולהתכ הרצון ואיך ,להם שהצטרכו
  כדי

øúá êéùîúà ùð øá éà éæç àúá÷ " ä
 øúáì àîìò éàäá äéøúáà äéìéã àúáåàéúå
 ïéáäéå äéøúáà êéùîúà åäéà äéðî ÷éôð ãë
 åëéùî àåää øúá àìéòì à÷ìúñàì çøåà äéì

à àîìò éàäá àîåé ìë àúåòøá êéùîúàã" ø
 ååäã ïåðéàî àúî ãçá àðòøòà ãç àîåé àáà
 ïéòãé ååäã àúîëç àéääî éì åøîàå íã÷ éðá ïî

 ååäå éàîã÷ éîåéî àúîëçã ïéøôñ ïçëùà
 àäã äéá áéúë äåäå àøôñ ãç éì åáéø÷å ïåäìã

]ã àðååâë[ ïååëéà ùð øáã àúåòø]äéá) [äéì( 
 àìéòìî çåø äéìò êéùîà éëä àîìò éàäá
 äéúåòø éà äéá ÷áãúàã àúåòø àåääã àðååâë
 äéìò êéùîà åäéà àùéã÷ äàìò äìîá ïéåëéà
äéúåòø éàå äéáâì àúúì àìéòìî äìî àéääì 

 åäéà äéá ïéåëéàå àøçà àøèñá à÷áãúàì
 ååäå äéáâì àúúì àìéòìî äìî àéääì êéùîà

øîà)é( àãáåòáå ïéìîá àééìú àúìîã àø÷òã 
 àìéòìî êùîúà àãáå à÷áãúàì àúåòøáå
 äéá àðçëùàå äá ÷áãúàã àøèñ àåää àúúì

éìæîå àéáëëã ïéðçìåôå ïéãáåò ïåðéà ìëà ïéìîå 
 àúåòø êàéäå ïåì åëéøèöàã åäá àðååëúàì

ïéâá:  
  íìòðä ùøãî:  

 הצדיק שנשמת בשעה ,יהודה רבי אמר
 בטוח והצדיק ,שמחה ,לצאת רוצה

 וירא" שכתוב זהו .שכרו לקבל כדי במיתתו
 הומ .פניהם לקבל בשמחה ,"לקראתם וירץ

 ,שאמרנו כמו ,"האהל מפתח" מקום
  .השכינה אל ,"ארצה וישתחו"

 ÷éãöä úîùðù äòùá äãåäé éáø øîà äöåø
 ìá÷ì éãë åúúéîá çåèá ÷éãöäå äçîù úàöì

ää åøëù" ã)á çé úéùàøá ( íúàø÷ì õøéå àøéå
éàî íäéðô ìá÷ì äçîùá äæá çúôî íå÷î 

 äöøà åçúùéå ïøîà à÷ãë ìäàä]äðéëù éáâì[:  
 היום שיפוח עד" ,ואמר פתח יוחנן רבי

 או לצבי דודי לך דמה בוס הצללים ונסו
 זו ,"' וגוהיום שיפוח עד" ,"האילים פרולע

 שהוא הזה בעולם בעודו לאדם אזהרה
 חיה ואלו" ,כתוב מה בא וראה .עין כהרף
 כל ,המיתה ביום ,"' וגופעמים שנים אלף
 רבי אמר. אצלו אחד כיום נחשב ,יההש מה

 ואומרת בו מתרה אדם של נשמתו ,שמעון
 וידמה )הצללים ונסו( "היום שיפוח עד"

 ונסו" .הזה לםבעו בעודך ,עין כהרף בעיניך
 עלי ימינו צל כי" שכתוב זהו ,"הצללים

 דודי לך דמה סב" ,ממך בבקשה ".ארץ

 øîàå çúô ïðçåé éáø)æé á øéù ( çåôéù ãò
 åà éáöì éãåã êì äîã áåñ íéììöä åñðå íåéä

åâå íåéä çåôéù ãò íéìéàä øôåòì ' äøäæà åæ
 éæç àú ïéò óøäë àåäù äæä íìåòá åãåòá íãàì

 áéúë äî) úìä÷å å ( íéîòô íéðù óìà äéç åìàå
åâå 'ù äî ìë äúéîä íåéáääéâ ãçà íåéë áùçð 

 åá äøúî íãà ìù åúîùð ïåòîù éáø øîà åìöà
 íåéä çåôéù ãò úøîåàå)íéììöä åñðå ( äîãéå

 åñðå äæä íìåòá êãåòá ïéò óøäë êéðéòá
ää íéììöä" ã)è ç áåéà ( õøà éìò åðéîé ìö éë

                                                           

 ).א"נ(היינו טלמסאות וקטורתם והשבעתם ועבודות שעובדים להם  א
 ).ו"דפ(מאיזה  ב
 ).ו"דפ(שחיה  ג
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 היום שיפוח עד" ,אחר דבר. "' וגולצבי
 אזהרה זו ,פזי בן שמעון רבי אמר ,"'וגו

 .עין כהרף שהוא הזה בעולם בעודו לאדם
 קל היה אתה אף ,ברגליו קל הצבי מה

 ןרצו לעשות האילים פרוכע או כצבי
 הרי שהוא ,הבא העולם שתנחל כדי בוראך

 ההר ,התענוג הר ,'ה הר הנקרא ,בשמים
  .הטוב

ãåã êì äîã áåñ êîî äù÷ááåâå éáöì é ' øáã
åâå íåéä çåôéù ãò øçà ' éæô ïá ïåòîù éáø øîà

 óøäë àåäù äæä íìåòá åãåòá íãàì äøäæà åæ
 éáöë ì÷ äéä äúà óà åéìâøá ì÷ éáöä äî ïéò
 éãë êàøåá ïåöø úåùòì íéìéàä øôòë åà
 àø÷ðä íéîùá éøä àåäù àáä íìåòä ìçðúù

åäé øä"áåèä øää âåðòúä øä ä:  
 היינו אם ,רב אמר חייא רבי אמר

 אם בחכמה נסתכל ,הזו בפרשה מסתכלים
 ואין סופה ראשה אין היא הנשמה ענין

  ,ראשה סופה

 ïéìëúñî àðéåä éà áø øîà àééç éáø øîà
 àðééðò éà àúîëçá ìëúñð àã àúùøôá
 àôåñ åàìå àôåñ àùéø åàì àéä àúîùðã

àùéø:  
  äøåú éøúñ  
 שכתוב ,והשתחוה יהצבעב )וז גמאודכ(

 שנאמר יעקב אצל כמו ".ארצה וישתחו"
 .לשכינה ,"המטה ראש על ישראל וישתחו"

 ולגבי ,י"אדנ בשם אמר השכינה ולגבי
 כל אדון נקרא אז שהרי ,ן"אדו הצדיק
 ,יהצבעב ומוארת מצדיק כשמוארת ,הארץ
 זה )אז זה הוא כדוגמא זו( משום שהרי
 שלמטה שמראה מכאן. למעלה נשלם
צבעים ה הריש ,מלמעלה המשכה מושך
 מאותם מלמעלה המשכה מושכים הללו

 מלמעלה מושך י"אדנ .עליונים מקורות
 ,בהם שמתלבש הללוצבעים ה בשלשת

 ,מלמעלה שנוטלת מה כל נוטלת ובהם
 ,שלה עמודיםו שלה בוריח שהם ומשום

 זה שם שהרי ,י"אדנ שם נאמר םבכל
 התגלה ,עליונים בסודות כלול לו התגלה

 כשלא לכן .דםומק ההי שלא מה בגלוי לו
 ה"הקב רצה לא ,שנמול ועד .מהול היה

 מיד ,שנמול כיון .קדושזרע  ממנו להוציא
 עליו התגלתה ולכן. דשוק הזרע ממנו יצא

  דרגות באותן שכינה

 àã àðååâë]ð" ààäðååâá[ áéúëã ãéâñå 
) âì úéùàøáâ ( äöøà åçúùéå]á÷òéã àðååâë[ 

 øîàðù)àì æî íù (ø ìò ìàøùé åçúùéå ùà
 àîùá øîà àúðéëù éáâìå äðéëùì äèîä

ðãà"åãà ÷éãö éáâìå é" ïåãà éø÷à ïéãë àäã ï
 õøàä ìë]ð" à àøäðúàå ÷éãöî àøäðúà ãë

ïéâá àäã àäðååâáàã [) ãë àã àðååâë åäéà 
ïéãë ( àúúìã åæéçã àëäî àìéòì íéìúùà

 ïéëùî ïéìà ïéðååâ àäã àìéòìî åëéùî êéùî
øå÷î ïåðéàî àìéòìî àëéùîðãà ïéàìò ïé" é

 åäá ùáìúàã ïéðååâ úìú ïéìàá àìéòìî àëùî
ìèðã äî ìë àìèð åäáåà ïåðéàã ïéâáå àìéòìî 

 àîù øîúà àìëá äìéã ïéëîñå äìéã àøåáç
ðãà" ïéæøá ìéìë äéì éìâúà àã àîù àäã é

ä àìã äî àéìâúàá äéì éìâúà ïéàìòå úå
øéæâ äåä àìã àðã úîã÷îà àì øæâúàã ãòå 

 àùãå÷ àòá àòøæ äéðî à÷ôàì àåä êéøá
 àùéã÷ àòøæ äéðî ÷ôð ãéî øæâúàã ïåéë àùéã÷

ïéâøã ïåðéàá àúðéëù äéìò éìâúà êë ïéâáå  
  ÷/à  
  øäæ  

 מי וז דוגמאכ .אליהם אותם ךולמש
 שהרי ,רוח הקודשב למעלה להדבק שרוצה
 לכוון הלב וברצון בוריםיובד במעשה
 אליו אותו ךולמש הדבר תלוי הדבר באותו

 והיו. הדבר באותו ולהדבק למטה מלמעלה

 éòáã ïàî àã àðååâë åäééáâì ïåì àëùîàì
 àãáåòá àäã àùãå÷ çåøá àìéòì à÷áãúàì
 äìî àéääá àðååëì àáìã àúåòøáå ïéìîáå

àééìú àìéòî äéáâì äéì àëùîàì àúìî 

                                                           

בקישוטיה בעודו בערלה ' ק לצאת ממנו ואין ראוי שתגלה מ"כי קודם שנימול לא היה מזומן זפירוש  א
י כי לא נתקשטה בקישוטיה שלא נעשה יחוד אבל אחר שנימול מיד נפק מיניה 'ואז אינה נקראת אדנ

ח "ז. י כדפירשתי'אדנ' כ אתגלי עליה שכינתא באינון דרגין קדישין ונק"ק ובג"פירוש הוא מזומן לצאת ז
  ).א"נ(
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 כך ,הזה בעולם נמשך שאדם כמו ,אומרים
 ,הזה העולם מן כשיוצא אותו מושכים גם

 כך ,אחריו ונמשך הזה בעולם שנדבק ובמה
 , בקודש בקודשאם ,העולם באותו נדבק
 , בקודשאם . בטומאה בטומאהואם

 בו ונדבק הצד לאותו אותו מושכים
 לפני שֵמַשְל שַמַש ממנה ונעשה ,למעלה

 שכך כמו ,מלאכים שאר אותם בין ה"הקב
 ,קדושים אותם בין ועומד למעלה נדבק

 מדיםוהע בין מהלכים לך ונתתי" שכתוב
 , בטומאהאם ,וז גמאודכ גם כך. האלה

 כאחד ונעשה ,הצד לאותו אותו מושכים
 בני נזקי נקראים והם .עמם להדבק מהם
 ,הזה םהעול מן שיוצא שעה ובאותה .אדם

 לגיהנם אותו ושואבים אותו לוקחים
 מאהוהט בני את שדנים מקום באותו

 ,בהם נדבק כך ואחר .ורוחם עצמם שטמאו
  .העולם מזיקי מאותם כאחד מזיק והוא

 äîë éøîà ååäå äìî àéääá à÷áãúàìå àúúì
 êùîúà ùð øáã]éàäá) [éàäî( éîð éëä àîìò 

 ÷áãúàã äîáå àîìò éàäî ÷éôð ãë äéì ïéëùî
 ÷áãúà éëä äéøúáà êùîúàå àîìò éàäá
 éàå àùãå÷á àùãå÷á éà àîìò àåääá

î àùãå÷á éà àáàñîá àáàñîá äéì ïéëù
àåää éáâìá ÷áãúàå øèñ  ãéáòúàå àìéòì ä

á÷ éî÷ àùîùì àùîù àðîî" øàù ïåðéà ïéá ä
 ïéá íéà÷å àìéòì ÷áãúà éëäã äîë ïéëàìî

 áéúëã ïéùéã÷ ïåðéà)æ â äéøëæ ( êì éúúðå
 àã àðååâë éîð éëä äìàä íéãîåòä ïéá íéëìäî

ëùî àáàñîá éàì ïé øèñ àåää éáâì ä
ðéàå åäá à÷áãúàì åäééðî ãçë ãéáòúàå ïå

 àúòù àéääáå àùð éðá é÷æð ïåø÷à]÷éôðã [
)é÷ôðã(äéì ïéìèð àîìò éàäî à äéì ïéáàùå 

 àáàñî éðáì ïåì éðééãã øúà àåääá íðäéâá
 åäá ÷áãúà øúáìå åäééçåøå åäééîøâ åáéàñã

à÷æð åäéàåá ]ë[àîìòã é÷æð ïåðéàî ãç:  
 לדברי קרוב זה דבר ,בני ,להם אמרתי

 )מתוך( להתרחק לכם יש אבל ,תורה
  שלא כדי )הללו( הספרים מאותם

áéø÷ éðá ïåì àðéîà)à( àúééøåàã ïéìîì àã 
 à÷çøúàì åëì úéà ìáà)åâî (>ïåðéàî< ïéøôñ 

)>ð"à <ïéìà (àìã ïéâá:  
  íìòð ùøãî:  

 העולם מן האדם לפטירת הענין ואם
 את נעמיד או הפרשה כל את רונסת ,היא

 מעט נא קחוי" זה מה .בזה או בזה הפרשה
 לחם פת ואקחה ,'וגו רגליכם ורחצו מים
 ,'וגו שרה אל האהלה אברהם וימהר ,'וגו

 חמאה ויקח ,'וגו אברהם רץ הבקר ואל
 מצאה לא ,אמר ,דימי רב כשבא. "' וגווחלב

 שרמז מה אלמלא לגוף תועלת הנשמה
 בטלוהקרבנות נת .הקרבנות רמז ,בכאן

 סקוע שלא זה .בטלהנת לאאבל התורה 
 .יותר לו ויועיל ,בתורה קוסשיע בקרבנות

 ה"הקב כשפרש ,יוחנן רבי שאמר
 ,עולם של רבונו ,משה אמר ,הקרבנות

 כיון ,אדמתם על ישראל שיהיו בזמן תינח
 לו אמר .יעשו מה אדמתם מעל שיגלו
 להם מוחל ואני ,בתורה יעסקו ,משה

 ,שבעולם הקרבנות מכל יותר בשבילה
 ."' וגולמנחה להולע התורה זאת" שנאמר

 àéä àîìòî ùéðéà úøéèôì àðééðò éàå
 åà éàäá àúùøô íé÷åð åà àúùøô ìë øåúñð

 åäî éàäá)ã çé úéùàøá-ç ( íéî èòî àð ç÷åé
åâå íëéìâø åöçøå'åâå íçì úô äç÷àå ' øäîéå 

åâå äøù ìà äìäàä íäøáà' õø ø÷áä ìàå 
åâå íäøáà'åâå áìçå äàîç ç÷éå 'â áø àúà ãë 

 óåâì úìòåú äîùðä äàöî àì øîà éîéã
 åìèá úåðáø÷ä æîø ïàëá æîøù äî àìîìà
 ÷ñòà àìã éàä äøåúä äìèá àì úåðáø÷ä
 øîàã øéúé äéì éðäúéå äøåúá ÷ñòéì úåðáø÷á
 úåðáø÷ä àåä êåøá ùåã÷ä ùøéôùë ïðçåé éáø

á çðéú íìåò ìù åðåáø äùî øîà åéäéù ïîæ
 äî íúîãà ìòî åìâéù ïåéë íúîãà ìò ìàøùé
 íäì ìçåî éðàå äøåúá å÷ñòé äùî åì øîà åùòé
 øîàðù íìåòáù úåðáø÷ä ìëî øúåé äìéáùá

                                                                                                                                                                                     

הפך אם זכה הוה אשתאב בגופא דמלכא שנשמתו חלק אלוה וחוזרת הנפיחה לעצמות הנופח כנזכר  א
  ).א"נ(ח "ז. א והשתא דלא זכה אשתאב בגיהנם ונעשה חלק אבר טמא וגדל צערו"ו ורכ"בפרשה ויחי דף רי

 ).הערת הזוהר(א ”כט ע ב
  .יהל אור' עי ג
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 בשביל ,עולה בשביל התורה זאת ,כלומר
  .אשם בשביל ,חטאת בשביל ,מנחה

)æì æ àø÷éå (åâå äçðîì äìåòì äøåúä úàæ '
 äçðî ìéáùá äìåò ìéáùá äøåúä úàæ øîåìë

íùà ìéáùá úàèç ìéáùá:  
 בפיו שמזכיר מי ,כרוספדאי רבי אמר

 ענין מדרשות ובבתי כנסיות בבתי
 ברית ,בהם וןוויכ קרבתםהו הקרבנות

 המזכירים המלאכים שאותם היא כרותה
 לו לעשות יכולים לא ,לו להרע כדי חטאו
 .תוכיח זו פרשה ,יוכיח ומי. טוב רק אלא

 נצבים אנשים שלשה והנה" שאמר שכיון
  כיון .בדינו ןילעי ,"עליו" זה מה ,"עליו

áø øîà øëãîã ïàî éàä éàãôñåøë é
 àðééðò úåùøãî éúááå úåéñðë éúáá äéîåôá
 äúåøë úéøá åäá ïååëéå àúáåø÷úå àéðáø÷ã

äéáåç ïéøëãîã àéëàìî ïåðéàã àåä)å( 
 àìîìà äéì ãáòîì ïéìëé àìã äéì àùàáàì
øîàã ïåéëã çëåé àúùøô éàä çëåé ïàîå åáéè 

)á çé úéùàøá(åéìò íéáöð íéùðà äùìù äðäå  
ïåéë äéðéãá ïééòì åéìò åäî:  

  äøåú éøúñ  
 כזהר רוייזה והמשכלים" .קדושות

 דלקתהב שזוהרים זוהר ר"זה ,"הרקיע
 לכמה ונוצץ שמדליק שמאיר ר"זה ,זהרה

 לכל נוצץ ר"זה ,ויורד עולה ר"זה. צדדים
 פוסק שלא ר"זה ,ויוצא שופע ר"זה ,עבר

 וןטמ ר"זה ,תולדות שעושה ר"זה ,לעולמים
 וכל הניצוצים כל של התנוצצות זוגנו

 נראה ,וגלוי סתום ,וןוטמ יוצא ,בו הדרגות
 ,הבאר ןַיְעַמ זה ספר )ר"זה( .נראה ולא

 בחצות משתעשע ,בלילה טמון ,ביום יוצא
 שזוהר ר"זה. שהוציא בתולדות הלילה
 או הוזה ,התורה של הכלל ,לכל ומאיר

 ונקרא ,בו יםומסתצבעים ה וכל ,שנראה
 נראים צבעים שלשה .י"אדנ של בשם

 ,שלמעלהצבעים ה שלשת מאלו למטה
א " נזהר לגבי( העליונים מאלוהכל נמשך 

 ונוצץ , שלא נראה)הרז ,העליונים אותם
 שנוצצים וזהרים וציםבשנים עשר נצ

  השם בסוד הם עשר שלשה ,ממנו

òé÷øä øäæë åøéäæé íéìéëùîäå ïéùéã÷à 
)â áé ìàéðã (äæ" å÷éìãá ïéøäæã àøäæ ø àøäæ

äæ"äæ ïéøèñ äîëì õéöðå ÷éìãàã øéäðàã ø" ø
äæ úéçðå ÷éìñ"äæ øáéò ìëì õéöð ø" ãéâð ø

äæ ÷éôðå"äæ ïéîìòì ÷éñô àìã ø" ãéáòã ø
äæ ïéãìåú" ïéâøùå ïéöéöð ìëã åöéöð æéðâå øéîè ø

éìâå íéúñ øéîèå ÷éôð äéá àìëà éæç àìå éæç 
>äæ"ø< àîîéá ÷éôð àøéáã àòåáî àã àøôñ 

 øéîèàéìéìáá àéìéì úåâìôá òùòúùà 
äæ ÷éôàã ïéãìåúá" àììë àìëì øéäðàå øéäæã ø

 ïéîéúñ ïéðååâ ìëå éæçúàã åäéà àãå àúééøåàã
ðãàã àîùá éø÷úàå äéá" éæçúà ïéðååâ úìú é

 ïéàìò ïéìàî àìéòì ïéðååâ úìú éàäî àúúì
àìë êùîúàâ  éæçúà àìã øäæ ïéàìò ïåðéà

ïéöéöð øñéøúá õéöðåãéøéäæå  äéðî ïéöéöðã ï
øñéìúäàîùã àæøá ïåðéà   

  ÷/á  
  øäæ  

 אותם ולכל הללו לעבודות לבכם יסטה
 )לא( ושלום חס שמא ,כאן שאמר הצדדים

 כל שהרי ,ה"הקב עבודת מאחר תסטו
 ,האדם בני את מטעים הללו הספרים

 ïéøèñ ïåðéà ìëìå ïéðçìåô ïéìàì åëééáì éèñé
ç àîìéã àëä øîà÷ã" å)àì ( øúáî ïåèñú

á÷ã àðçìåô" ïéìà íéøôñ ìë àäã ä]à[ ïééòè

                                                           

  ).א"נ(מ "א. פ שמות"ל ר"עלה למטה ועס מלמ"פ מזכיר זהר דחשיב ע"י א
' מתגלה קו' ע לחצות לילה והח"ת עם היסוד מתגלה בג"היינו סוד והמלך שב אל גנת הביתן דהיינו ת ב

ת והיסוד "ת ומתנוצצים מאורותיהם ונהנים כל הצדיקים מזיו הת"כ מתגלה אור הת"וקרקע הגן מנגן ואח
ע שהם "ה באותו התנוצצות המאיר בתולדותיו שבג"ע הקבע בכל לילה שמשתעש"וזהו השעשוע בג' והשכי

 ).א"נ(הצדיקים 
 .ו" דפ– )א לגבי זהר"ס (ג
  ).א"נ(וכדאיתא בספר יצירה ' ב גבולים שבמ"היינו י ד
בשלח ' ב גבולין כנזכר בפ"ת שבו י"א שהוא הת"א לז"ג אינון מכילין דרחמי הנמשכים מא"פירוש י ה

 ).א"נ(ח "ז. 'ש ברזא דשמא קדישא כו"וז' ה והכו"ב צרופי הוי"ה שהם י"ד
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 שתוויר ,חכמים היו קדם שבני משום
 לבני שנתן מאברהם ירשו הזו החכמה

 אשר הפילגשים ולבני" כתובש ,הפילגשים
 מעל וישלחם תומתנ אברהם נתן לאברהם

 ".קדם ארץ אל קדמה חי בעודנו בנו יצחק
 לכמה חכמה באותה נמשכו כך ואחר

 לא ,יעקב של חלקו ,יצחק זרע אבל. צדדים
 לו אשר כל את אברהם ויתן" שכתוב ,כך

 שבה האמונה של הקדוש חלק זהו ,"ליצחק
 ומאותו גורל מאותו ויצא אברהם נדבק
 ,"עליו נצב 'ה והנה" ,ביעקב כתוב מה .הצד

 צריך לכן ."' וגועבדי יעקב ואתה" וכתוב
 בו ולהדבק ה"הקב אחר להמשך האדם
  ".תדבק ובו" שכתוב ,תמיד

 àúåøéå ååä ïéîéëç íã÷ éðáã ïéâá àùð éðáì ïåì
 íéùâìô éðáì áäéã íäøáàî åúøé àã àúîëçã

 áéúëã)å äë úéùàøá ( øùà íéùâìôä éðáìå
 ÷çöé ìòî íçìùéå úåðúî íäøáà ïúð íäøáàì
 øúáìå íã÷ õøà ìà äîã÷ éç åðãåòá åðá
 àòøæ ìáà ïéøèñ äîëì äîëç àéääá åëùîúà

 à÷ìåç ÷çöéã áéúëã éëä åàì á÷òéã)ä íù (
 à÷ìåç àã ÷çöéì åì øùà ìë úà íäøáà ïúéå
 ÷ôðå íäøáà äéá ÷áãúàã àúåðîéäîã àùéã÷
 áéúë äî á÷òé àøèñ àåääîå àáãò àåääî

 äéá)é çë íùâ (åäé äðäå" áéúëå åéìò áöð ä
)à ãî äéòùé ,ç àî (åâå éãáò á÷òé äúàå ' éðéâá

 øúá àëùîúàì ùð øáì äéì éòá êëá÷" ä
 áéúëã øéãú äéá à÷áãúàìå)ë é íéøáã ( åáå

÷áãú:  
 אחר ."' וגו'ה בהר יעלה מי" ,בא וראה

 עושה שלא ,"כפים נקי" ,רשיופ חזר כך
 שלא במה עמהם מחזיק ולא ,צלם בידיו
 מטמא ולא בהם נטמא שלא ,ועוד .צריך
 את שמטמאים אותם כמו הגוף את בהם

 ".יםכפ נקי" הוא וזה ,להטמא בידים עצמם
 את מושך שלא וז גמאודכ ,"לבב ובר"

 אחר להמשך אלא ,האחר לצד ולבו רצונו
 ,נפשו לשוא נשא לא אשר. ה"הקב עבודת
  ,פרשוה והרי ,נפשי ונקרא נפשו כתוב

 éæç àú)â ãë íéìäú (åäé øäá äìòé éî"åâå ä '
 éåãéá ãéáò àìã íéôë é÷ð ùøéôå øãäà øúáìå

àñôåèàà àìã äîá åäá ó÷úúà àìå  êéøèö
 àôåâì åäá áéàñ àìå åäá áàúñà àìã åúå
 àãå àáàúñàì ïéãéá åäééîøâ ïéáàñîã ïåðéàë
 êéùîà àìã àã àðååâë ááì øáå íéôë é÷ð àåä
 àëùîúàì àìà àøçà àøèñì äéáìå äéúåòø

á÷ã àðçìåô øúá"ùôð àåùì àùð àì øùà äå 
äåî÷åà àäå éø÷ éùôð áéúë åùôð:  

  íìòð ùøãî:  
 ,כתוב מה ,כך צדיקה נשמת שרואה

 זה מה ,"' וגוהאהלה אברהם וימהר"
 מהרי" ,אומר ומהו .המדרש בית ,"האהלה"

 והנשמה ,הקרבנות ענין ,"סאים שלש
 רץ הבקר ואל" שכתוב זהו .בהם ונתומתכ

 להרע יכולים ולא להם נוח ואז ".אברהם
  .לו

 áéúë äî êë àé÷éãöã àúîùð àîçã
)å çé úéùàøá (äìäàä íäøáà øäîéååâå ' åäî 

 ùìù éøäî øîåà åäîå ùøãîä úéá äìäàä
 åäá úðååëúî àúîùðå úåðáø÷ä ïéðò íéàñ

ää" ã)æ íù ( àçééð ïéãëå íäøáà õø ø÷áä ìàå
 àùàáàì ïéìëé àìå åäì]äéì) [åäì(á:  

 והנה" שכתוב פסוק פתח פנחס רבי
 אל משה ויאמר" וכתוב ,"בעם הנגף החל
 ותעצר" וכתוב ,"' וגוהמחתה את קח אהרן

 מהרי שם וכתוב ,מהר כאן כתוב ".המגפה
 כאן אף ,להנצל קרבן להלן מה ,סאים שלש
 אחת פעם ,פנחס רבי אמר. להנצל קרבן
 .אליהו את ופגשתי בדרך מהלך הייתי

 שמועיל דבר מר לי יאמר ,לו אמרתי
 ונכנסו ,ה"הקב גזר ברית ,לו אמר .לבריות

 áéúëã àø÷ çúô ñçðô éáø)àé æé øáãîá (
 áéúëå íòá óâðä ìçä äðäå)íù ( äùî øîàéå

åâå äúçîä úà ç÷ ïøäà ìà ' áéúëå)âé íù (
 íúä áéúëå øäî àëä áéúë äôâîä øöòúå
 óà àáæúùàì ïáø÷ ïìäì äî íéàñ ùìù éøäî
àãç àðîæ ñçðô éáø øîà àáæúùàì ïáø÷ ïàë 

 àðéîà åäéìàá äéá úéòøòå àçøàá éìæà àðéåä
 éì øîà àúééøáì éìòîã äìî øî éì àîéì äéì

                                                           

 ).א"נ(ב "הרש. א ולא עשה בידיו דבר המטמאו"פירוש דפוס צורות חיצונים מס א
  .אריכות ביהל אור' עי ב
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 חטאי להזכיר ניםושממ המלאכים כל לפניו
 הקרבנות אדם בני שיזכירו שבזמן ,דםהא

 כולם ,בהם ורצונו לבו ןוומכו ,משה שצוה
 מות שיארע בזמן ועוד. לטוב אותו יזכירו
 על עובר והכרוז ,נגזרה הברית ,אדם בבני

 בארץ בניו יעלו דאם ,השמים ילותיח כל
 ויאמרו מדרשות ובבתי כנסיות בבתי
 בשמים רתוקט של ענינים ולב נפש ברצון
  .מהם המות שיתבטל ,לישראל להם שהיו

 ïéìà ìë äéî÷ åìàòå àåä êéøá àùãå÷ øæâ íéé÷
 éã ùð øáã éáåç àøëãàì ïðîîã àéëàìî
 äùî éðîã àéðáø÷ àùðà éðá ïåøëãéã àðãòá

] áèì äéì ïåøëãé åäìëã åäá äéúåòøå äéáì éåùå
éã àðãòá ãåòåàîéé÷ àùðà éðáá àðúåî òøò[ 

 éàã àéîùã àìéç ìë ìò øáòà àæåøëå øæâúà
 éúááå úåéñðë éúáá àòøàá éäåðá ïåìòéé
 àðééðò àáìå àùôð úåòøá ïåøîééå úåùøãî
 ìèáúéã ìàøùéì åäì ååäã ïéîñåá úøè÷ã

åäééðî àðúåî:  
 ,כתוב מה בא וראה ,יצחק רבי אמר

 ןות המחתה את קח אהרן אל משה ויאמר"
 אמר ".רתוקט ושים המזבח מעל אש עליה

 'ה מלפני הקצף יצא כי" ,למה ,אהרן לו
  אל וירץ" ,כתוב מה ."'וגו

 øîàéå áéúë äî äàøå àá ÷çöé éáø øîà
 ùà äéìò ïúå äúçîä úà ç÷ ïøäà ìà äùî
 äîì ïøäà åì øîà úøè÷ íéùå çáæîä ìòî

åäé éðôìî óö÷ä àöé éë øîà"åâå ä ' áéúë äî
)áé íù (éåìà õø:  

  äøåú éøúñ  
 נקרא סוף אין של הסוד ,'וגו הקדוש

י " אדנתחתון זהר מתחבר כאשר. ה"יהו
 שבו וםסת נעשה שם ,ה"בזהר עליון יהו

 לתוך ומסתכלים האמת נביאי יודעים
 תאֹוְרַמ ,י"יאהדונה וזה ,העליון הזהר

 כעין" שכתוב ,)טמירות חיות( טמירים
  ".האש מתוך החשמל

åâå àùéã÷ 'àæøåäé óåñ ïéàã " ãë éø÷à ä
ðãà äàúú øäæ øáçúà"åäé äàìò øäæá é" ä

 àîù ãéáòúà]äéáã íéúñ) [éëã íéúù( éòãé 
 àãå äàìò àøäæ åâì ïàìëúñîå èåù÷ éàéáð

äðåãäàé" åæéç é]ð"ïååéç àà [ïéøéîèá áéúëã 
)ã à ìà÷æçé (ùàä êåúî ìîùçä ïéòë:  

 של טובים גבוהים עליונים .משנה
 יוצאות התורה שלנקודות  תשע ,הימין

 נוסעות והאותיות ,באותיות ונחלקים
 דקיקים מסעותיו ,בהם )מטלטלים(

 תשעת אלו ,חולקים )היכל( בסודות
 התפשטו האותיות .האותיות על השליטים

 לא .להם להכניסם נקודים נשארו .מהם
 של בסוד הם. יוצאים כשאלה רק נוסעים

 מסעות )נוסעות( האותיות כל .סוף אין
 נושאים שהם כמו .סוף אין של בסוד
 ,יםומהסת אלו ,נוסעים הם כך ,אותם

 ïéàìò ïéúéðúî]ïéàîø[òùú àðéîéã ïéáè  
àúééøåàã ïéãå÷ðâ ïååúàá ïéâìôúîå ïé÷ôð 

]ïååúàå) [ïååúàáå(ìèð åäá  ï)ïìèìèî (>éåðìèî< 
 éæøá ïé÷é÷ã)ïéèìô(ã >ïéâéìô< òùú ïéìà 

 åèùôúà åäééðî ïååúà ïååúà ìò ïéèéìù
 ãë øá ïéìèð àì ïåì äàìòàì ïéãå÷ð åøàúùà

óåñ ïéàã àæøá ïåðéà ïéìà ïé÷ôð ïåðéàä åäìë 
 ïååúà)ìèîèïì (>ïììèî <]ïéðìèî[ ïéàã àæøá 

àã äîë óåñ ïéìà éìèð éîð éëä ïåì éìèð ïåðé
 äî ìò ïéøéîè éðä ïééìâ àìå ïééìâ ïååúà ïéîéúñ

                                                           

אותיות ' טמירים בתוך ד' ד' חיות עליונות כנזכר בתקונים ד' ה שהם ד"אותיות הוי' ג והיינו ד"ה א
 ). א"נ(ח "ז. י'אדנ

י 'ד מתוך האש אדנ"שהיא ידו). א"ד(א ברעיא מהימנא "כח עב ופנחס ר"דף כא סוף ע' תקונים תקון י ב
והיה משיג נבואתו ' קלי' מד' א' י עצמו מתוך האש היינו אש מתלקחת קלי"נ החשמל הם יאהדונה"א

  ).א"נ(ח "וחשמל מתוך בקיעת האש ז
ים נטלן מטלטלן מתנועעים האותיות כי אורם קטן מהנקודות שהם חשוב' ופי). א"ד(ב "לעיל טו ע ג

 ).א"נ(ב "הרש. יותר ברזי פלטין שהיא לשון חשיבות
פירוש בסודות מחלקים ורומז לשערים מרומזים לכתר והם מחלקים הפסק באתנח וכיוצא הנקודות  ד
 ).א"נ(והאותיות בבינה ' בח

 ).א"ד(א ”מ שרשם באין סוף להיות להם קיום עיין בהאזינו רפט ע"ג דנקודי מחכמה מ"אע' פי ה
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 על יםונטמ אלו ,גלויות ולא גלויות אותיות
ות שמ תשעה. האותיות ששורות מה

ד " יו, והראשון אהיה.חקוקות עם עשרה
  ה"אהיא "ה

ïééøùãà ïåðéàå øùòá ïôéìâ ïäîù òùú ïååúà 
 äàîã÷]äéäà[åé "ä ã"àá]) ð"à [àå"ä å"à( 

éäà"ä:  

  à÷/à  
  øäæ  
 "נפשו" .האמונה צד ,דוד נפש זו "נפשי"

 מן יצא שכאשר משום .ממש האדם נפש זו
 במעשים תתעלה ונפשו הזה םהעול

 כל בין ללכת בהם ם שיתקיימה על ,כשרים
 לפני אתהלך" שנאמר כמו ,הקדושים אותם

 נשא שלא" ומשום ".החיים בארצות 'ה
  ."' וגו'ה מאת ברכה ישא" ,"נפשי לשוא

 åùôð àúåðîéäîã àøèñ ãåã ùôð àã éùôð
 éàäî ÷åôé ãëã ïéâá ùîî ùð øáã ùôð àã

ìúñé äéùôðå àîìò äî ìò ïéøùëã ïéãáåòá ÷
 ïåðéà ìë ïéá êäéîì åäá íéé÷úéã>ïéùéã÷< 

 øîà úàã äîë)è æè÷ íéìäú ( éðôì êìäúà
åäé" àåùì àùð àìã ïéâáå íééçä úåöøàá ä

åäé úàî äëøá àùé éùôð"åâå ä':  
 היה ,אברהם שנמול אחר ,בא וראה

 שלשה אליו שלח ה"והקב ,וכואב יושב
 ואם .לוםש לו להקדים בגלוי מלאכים

 לראות יכול מי וכי ,]ממש [בנגלה ש,תאמר
 רוחות מלאכיו שהוע" כתוב והרי ,מלאכים

 לארץ שירדו אותם שראה ודאי אלא ."'וגו
 שהרי ,זה לך יקשה ולא .אדם בני דוגמתכ

 שיורדים ובשעה ,קדושות רוחות ודאי הם
 וביסודות באוירים מתלבשים ,לעולם
 אהכמר ממש אדם לבני ונראים ,החומר

 אותם ראה אברהם ,וראה ובא. תםדמּו
 כואב שהיה גב על ואף ,אדם בני כמראה

 עולגר לא כדי אחריהם ורץ יצא ,המילה מן
 רבי אמר. לכן דםומק עושה שהיה )מה(

 של כמראה אותם שראה ודאי ,שמעון
 ,"י"אדנ ויאמר" שכתוב ממה ,מלאכים

 היו ואלו ,באה היתה השכינה ת"דל ף"באל
 שהם משום ,אליה כסאו שלה עמודים
 כעת וראה .שתחתיהצבעים ה שלשת
 עד לזה מקדם ראה שלא מה שנמול משום
  שלא

 áéúé äåä íäøáà øæâúàã øúá éæç àú
á÷å áéàëå" ïéëàìî úìú äéáâì øãù ä

 àäã àîéú éàå íìù äéì àîã÷àì àéìâúàá
 àäå ïéëàìî éîçîì ìéëé ïàî éëå àéìâúàá

 áéúë)ã ã÷ íù (çåø åéëàìî äùåòåâå úå ' àìà
àùð éðáã àðååâë àòøàì éúçðã ïåì àîç éàãåâ 

 ïéùéã÷ ïéçåø ïåðéà éàãå àäã éàä êì äù÷é àìå
åïéùáìúî àîìòì éúçðã àúòùáã éøéåàá 

ïéîìåâã éãåñéáåä åæéçë ùîî àùð éðáì åæçúàå 
 åæéçë ïåì àîç íäøáà éæç àúå ïåäìã àð÷åéã

òàå àùð éðá" èäøå ÷ôð äìéîî áéàë äåäã â
 ãéáò äåäã äî òøâîì àìã ïéâá åäééøúáà

à àðã úîã÷î" ïéëàìîã åæéçë éàãå ïåòîù ø
 áéúëã äîî ïåì àîç)â çé úéùàøá ( øîàéå

ìàá éðãà"ìã ó" ååä ïéìàå àéúà äåä àúðéëù ú
ïéðååâ ïåðéàã ïéâá äáâì àééñøëå äìéã ïéëéîñå 

 äî øæâúàã ïéâá àúùä àîçå äúåçúã úìú
ã úîã÷î éîç äåä àìãàì ãò àð:  

  íìòð ùøãî:  
 ä êåúìä÷ áéúëå íòá óâðä ìçä äðäå וכתוב ,"בעם הנגף החל והנה הקהל תוך

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(א ”ויצא קנט ע' קון כד ותקון ע דף כח ובהקדמת תקונים דף ה בתקון יט ולקמן פתקונים ת א
  ). א"נ(ח "ז. היינו כתר ב
ב שמלכים שהם מיצירה אינם יכולים לירד "ש כב ע"ועי, א"ב כט ע"ה ח"דע' עי). א"ד(א "לעיל נח ע ג

  .א"לקמן קמד ע' ועי, ם הזהגוף דעול' בעולם הזה עד שמתלבשים באוירא דהאי עלמא ומתגלמים בבחי
  ).הערת הזוהר(א ”קמד ע ד
ג "כ בזוהר רות יד רע"אמנם הוא רק בהמלאכים שנקראו אישים וכן בהמלאכים שנקראו בני אלהים כ ה

יא ' נשא פ' ש במדרש פ"והגם שאותן המלאכים הם מיכאל גבריאל רפאל והם גדולים מכל המלאכים כמ
כ כל החיות "שים הם קטנים מכל המלאכים אך גם באישים ישנם גמ והמלאכים שנקראו אי"ובכ' ג' סי

  ).ו"לש(ש בסופו "ח וע"רפ' ח שער נ"ו בע"ש הרח"ן וכמ"והארגמ
 ).הערת הזוהר(א ”צא ע ו
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 ותעצר החיים ובין המתים בין דוויעמ"
 לשלוט חבלה מלאך יכל ולא ".המגפה

  .המות ונתבטל

)âé æé øáãîá ( íééçä ïéáå íéúîä ïéá ãåîòéå
 àìáçîã àëàìî ìéëé àìå äôâîä øöòúå

å äàèìùìàðúåî äìèáúð:  
 אצל בא ,טרשא לכפר הלך אחא רבי

 .העיר בני כל עליו לחשו .שלו המארח
 באו .אליו נלך ,לכאן בא גדול אדם ,אמרו
 .אבדתינו על חושש לא ,לו אמרו .אצלו
 ימים שבעה שיש ,לו אמרו .מהו ,להם אמר
 ולא מתחזק יום וכל ,בעיר מות שיש

 הכנסת לבית נלך ,להם אמר. מתבטל
 עד .הוא ברוך הקדוש מלפני רחמים שונבק
 ופלוני פלוני ,ואמרו באו ,הולכים שהיו
 להם אמר .למות נוטים ופלוני ופלוני ,מתו
 שהשעה ,כך לעמוד עת אין ,אחא רבי

 בני ארבעים מכם תפרישו אבל, דחוקה
 עשרה עשרה ,זכאים היותר מאלו אדם

 לקצה עשרה ,עמכם ואני ,חלקים לארבעה
 לארבע וכן ,העיר לקצה ועשרה העיר

 של ענין חפצה בנפש ,ואמרו .העיר קצוות
 נתן הוא ברוך שהקדוש הסמים רתוקט

 כך עשו. תויא הקרבנות של וענין ,למשה
 לארבע העיר בכל ועברו ,פעמים שלש

 ,להם אמר לבסוף .כן אומרים והיו ,קצוות
 מכם ותפרישו ,למות שנוטים לאלו נלך

 ,מויתסי וכאשר ,כך ותאמרו לבתיהם
 אל משה ויאמר" ,הפסוקים אלו תאמרו

  ,'וגו אש עליה ותן המחתה את קח אהרן

 éáâì àúà àùøè øôëì ìæà àçà éáø
 àøáâ åøîà àúî éðá ìë äéìò åùéçì äéæéôùåà
 åøîà äéáâì åúà äéáâì ìéæéð àëä àúà àáø

 äéì>ñç àì<ìò  àðãáåàà åøîà åäî åäì øîà 
àîá àðúåî éøàùã ïéîåé äòáù úéàã äéì àú

 ìéæéð åäì øîà ìèáúà àìå ó÷úúà àîåé ìëå
 êéøá àùãå÷ íã÷ ïî éîçø òáúðå àúùéðë éáì
 åúéî éðåìôå éðåìô åøîàå åúà éìæà ååäã ãò àåä
 úéì àçà éáø åäì øîà úåîì åèð éðåìôå éðåìôå
 åùéøôà ìáà à÷éçã àúòùã éëä àîéé÷ì àúò
 øéúé ïéàëæã ïåðéàî àùð éðá ïéòáøà ïåëðî

øùò äøùò ïåëîò àðàå ïé÷ìåç äòáøàì ä
 àúàîã àúééååæì äøùòå àúîã àúééååæì äøùò
 úåòøá åøîàå àúàîã àúééååæ òáøàì ïëå

ïåëùôðá êéøá àùãå÷ã ïéîñåá úøè÷ã àðééðò 
 ïë åãáò äéîò àðáø÷ã àðééðòå äùîì áäé àåä
 àúééååæ òáøàì àúàî ìëá åøáòàå ïéðîæ úìú

ìéæéð åäì øîà øúáì ïë ïéøîà ååäå ïåðéàì 
 åøîàå ïåäéúáì åëééðî åùéøôà úîéîì åèéùåàã

 åîééñú ãëå ïéãëààéé÷åñô ïéìà ïåøîâ øîàéå 
 ùà äéìò ïúå äúçîä úà ç÷ ïøäà ìà äùî

åâå':  
  äøåú éøúñ  

 ,ם"אלהי ,ל"א ,ה"יהו ,ה"אהי אשר
 הזה ומהשם( .י"שד ,ן"אדו ,צבאות ,ה"יהו
 .אותיות ב"כ מתפשט א"ה ו"וא א"ה ד"יו

 וזה ,אותיות ז"כ הרי ך"מנצפ השם וסוד
 ה"יהו .אחד ה"יהו ו"אלהינ ה"יהו סוד אוה

 סוד אחד ,אותיות ד"י הרי ,ה"יהו ו"אלהינ
 .אברים ח"רמ יתפשטו ומהם ,אותיות ג"י

 חמשה ך"מנצפ ,ב"ע בן ושם ב"מ בן שם
 חמשים של הסוד יתפשט וממנו ,גבורות

éäà øùà"åäé ä" ä)ä(à" ì]åäé"ä [éäìà" í
åäé"åàáö ä"åãà ú"ïããù "éä) ]ð"à [ àîù àã ïîå

åé"ä ã"àå à"ä å"ë èùôúî à" àæøå úåéúåà á
ôöðî àîùã"êåë éøä " àæø àåä àãå úåéúåà æ

åäé"ðéäìà ä"åäé å"åäé ãçà ä"à äðéäì"åäé å" ä
é éøä"çà úåéúåà ã"é àæø ã" ïåäðîå ïååúà â

îø åèùôúé"íéøáéà çæî ïá íù "ò ïá íùå á" á

                                                           

ולא חס על אובדנא למה לא ). א"ד(אודות האבידה והמגפה שביניהם כדת מה לעשות כמבואר בסמוך  א
  ).א"נ(ב "הרש. תחוס עליהם שאובדים במגפה

 ).א"ד(בכוונה גדולה ורצון לבבכם  ב
  ).הערת הזוהר(במדבר טז  ג
  ).א"נ(ח "ז. י"ל אדנ"צ ד
  ).א"נ(ה מבחוץ "נ שהוא הגה"י וכ"מכאן עד אמת ליתיה בס ה
  ).א"ד(שלח לך ' ריש פ ו
 ).הערת הזוהר(ק "ו מהרמ"ב אתוון דיחודא שמע ובשכמל"במדרש רות איתא י ז
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 ח"רמ הרי .ב"ע יתפשטו ומהם ,בינה שערי
 הם אלה). אמת אלהיכם 'יי עם אברים
 וכל ,בצדיהם חקוקים שמות עשרה

 ארבעים מאתיםב נחקקו הללו השמות
 הברית בארון ונכנסים .אברים ושמונה

 וזה .י"אדנ שנקרא השם ,אהו ומי ,האחד
 ה"יהו א"נ( .לאברהם עכשיו התגלה )סוד(

 םֵש מיכאל ).י"אדנ ל"א א"ונ ,ת"צבאו
 יותר זהה השם את ומשמש שאוחז הימין

 םהֵש שסוד מקום בכל ,האחרים מאותם
  ,םַׁש מיכאל ,םַׁש הזה

 ïåäðîå äðéá éøòù ïéùîçã àæøéò ïåèùôú" á
îø éøä"åäé íò íéøáà ç"úîà íëéäìà ä (

>ïéìà<ïäîù øùò ïåðéà à ìëå ïåäéøèñá ïôéìâ 
âúà ïäîù éðä åôéì]îø"íéøáéà ç[ ãçá ïéìàòå 

 åäéà ïàîå úéøáä ïåøà)åãà"ï ( éø÷úàã àîù
 àãå éðãà]àæø[ íäøáàì àúùä éìâúà ]ð" à

åäé"ðå úåàáö ä"ðãà ìà à"é[ àîù ìàëéî 
àã àîùì àùîùîå ãéçà à÷ã àðéîéãá øéúé 

 ïîú àîù éàäã àæøã øúà ìëá ïéðøçà ïåðéàî
ïîú ìàëéî  

  à÷/á  
  øäæ  

 שהם אלא ,יודע היה לא הבתחל .נמול
 מלאכים םהש ידע כך אחר ,אדם בני

 בשעה .ו אליו בשליחותובא ,קדושים
 לו ובשרו "אשתך שרה האי"שאמרו לו 

 נקודות האותיות "אליו", יצחק בשורת
 רמז ,שלמעלה למה רמז איו וסימן ,ו"אי

 כאן כתוב ".באהל הנה ויאמר" .ה"לקב
 יצען בל אהל" שם וכתוב ,"באהל הנה"

 למה ,ו"אי שנקוד כיון , בא וראה."'וגו
 של בורישח משום אלא .איה כך אחר כתוב

 אמר אז .האמונה סוד כאחד ונקבה זכר
 של הקשר הוא שם ".באהל הנה ויאמר"

 איה" )באהל הנה ויאמר( .נמצא ושם ,הכל
 העליונים המלאכים ידעו לא וכי ."'וגו

 אלא ".איה" כתוב למה ,באהל הנה ששרה
 שנמסר מה אלא הזה בעולם עיםיוד שלא
  .לדעת להם

 ïåðéàã àìà òãé äåä àì àúéîã÷á øæâúà
 ïéùéã÷ ïéëàìî ïåðéàã òãé øúáìå àùð éðá
 äéì åøîàã àúòùá äéáâì àúåçéìùá åúàå

éà" êúùà äøù ä)è çé úéùàøá ( äéì åøùáå
éà úåãå÷ð ïååúà åéìà ÷çöé úøåùá" åéà ïîéñå å

àìéòìã äîì æîøâá÷ì æîø " ä ìäàá äðä øîàéå
 íúä áéúëå ìäàá äðä àëä áéúë)ë âì äéòùé (

åâå ïòöé ìá ìäà ' éæç àú]ã ïåéë[éà ãå÷ð" éàîà å
 ïéâá àìà äéà øúáì áéúë>ã< àøåáç]ã[ øëã

 øîàéå øîà ïéãë àúåðîéäîã àæø àãçë àá÷åðå
 àøåù÷ àåä ïîú ìäàá äðä] ïîúå àìëã

çëúùà[ äéà ìäàá äðä øîàéå >åâå'<àì éëå  
 éàîà ìäàá äðä äøùã éàìò éëàìî éòãé ååä

 äéà áéúë]àìà) [ìáà(àì ) ååä( éàäá éòãé 
àîìòãòãðîì åäì øñîúàã äî àìà :  

 אני מצרים בארץ ועברתי" ,בא וראה
 ,ה"לקב יש ומלאכים חיםושל כמה וכי ,"'ה

 טפה בין יודעים היו לא שהם משום אלא

 éæç àú)áé áé úåîù ( íéøöî õøàá éúøáòå
åäé éðà" äéì úéà ïéëàìîå ïéçéìù äîë éëå ä

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(ה שקיו דאילנא המחיה אותם "שם מו' שמות הנז' פירוש ט א
ש שבכל מקום "י ומיכאל במילוי גימטריא שכינה וז"ק גימטריא אדנ"י וכן מיכאל במ"היינו שם אדנ ב

 ).א"נ(ח "ז. שיש מיכאל יש גילוי שכינה
אצל ' ק ב"דלא עבדי פירי כנזכר בזוהר צמח שלח לך ד' כי שרה עד עתה היתה קשורה בקליפ' פי ג

ונתקשרה ' נעקרה שרה ממקום הקלי' זקן ועתה באו המלאכים לבשר ואמרו איו שרה אשתך פיואדוני 
ד והשיב אברהם "ר חב"ש רמז למה דלעילא ג"דעת כליל תרווייהו וז' בינה ו' חכמה א' ר י"ו דהיינו ג"באי

' עם גאהל שנתגלתה שכינה אליו מיוחדת ' הנק' ת הוא מיוחד במ"ה ת"ויאמר הנה באהל כלומר זה קב
  ).א"נ(ח "ז. ת"אבות כנזכר בס

ז שנמשך אחריהם לא שם לבו "והרמ' ז דלא כהתוס"ש שאינם יודעים מחשבות בני אדם שבעוה"ומכ ד
כ הרב זרע ברך "וכ' א הלוי שהזוהר חולק על התוס"כ הרשב"כ(ב "הרש. ל כאמור"גם לזאת שהזוהר לא ס

ש "והביאם הרא' ב הנז"שבת י' אך דברי התוס. ז"עוהג והמעיין יראה דאין ראיה דהזוהר איירי ברדתם ב"ח
א "גר' א ועי"מ פז ע"ב' גמ' עי). א"נ) (ן"ש במקומו מאי"היה קורא קשים דכמה כתובים להפך כמ' בפסקיו פ

  @: ל"ז) ו"לש(ב "ח קא סקי"א
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 פרט ,בכור של שלא לאותה בכור של
 על תו והתוית" ,וז כדוגמא. דולב ה"לקב

 אלא ,צריכים ולמה ".האנשים מצחות
 מה רק אלא יודעים לא שהם משום

 כל כמו ,)יודעים( לדעת להם שנמסר
 על להביא ה"הקב שעתיד הללו הדברים
 כרוז מעביר ה"שהקב משום ,מהלו .העולם

 להביא שעתיד דבר באותו הרקיעים בכל
 יתשהמשח בשעה ,וז כדוגמא. העולם על

  נמצא

á÷ì" äôè ïéá éòãé àì ïåðéàã ïéâá àìà ä
á÷ øá àøëåá àìã àåääì àøëåáã" éåãåçìá ä

 àã àðååâë)ã è ìà÷æçé ( úåçöî ìò åú úéåúäå
 éòãé àì ïåðéàã ïéâá àìà ïéëéøö éàîàå íéùðàä

äî àìà òãðîì ïåì øñîúàã )òãéé ( ìë ïåâë
á÷ ïéîæã ïéìî ïéìà" àîìò ìò äàúééàì ä

]å[á÷ã ïéâá àîòè éàî" åäìëá àæåøë øáòà ä
àîìò ìò äàúéàì ïéîæã äìî àéääá ïéòé÷øà 

çëúùà àìáçîã àúòùá àã àðååâë:  
  íìòð ùøãî:  

 ."' וגוהמתים בין דוויעמ 'וגו אהרן ויקח
 קול אותו שמעו .מהם והתבטל עשו וכן

 הנחילוה הראשונים ,הסודות סודי ,שאומר
 ,כאן שורה לא השמים דין שהרי ,למעלה

 רבי של לבו חלש .לבטלו יודעים שהרי
 כמו ,לו שאומרים שמע .נתנמנםו אחא

 רואמ לך .זה את תעשה ,זה את שעשית
 .יַנַפְל הם שרשעים ,בתשובה שיחזרו להם
 וקבלו ,מהישל בתשובה והחזירם קם

 ,לעולם מהתורה יתבטלו שלא עליהם
 מתא לא וקראו ,העיר שם את והחליפו
  .מחסיא

åâå ïøäà ç÷éå 'åâå íéúîä ïéá ãîòéå ' ïëå
 øîàã àì÷ àåää åòîù åäééðî ìèáúàå åãáò

àøúñ àúééî÷ àøúñá àðéã àäã àìéòì åìéçåà 
 äéì àìèáì éòãé àäã àëä éøùà àì àéîùã

ì éøîàã òîù êåîãà àçà éáøã äéáì ùìç äé
 ïåøæçéã ïåì àîéàå ìéæ àã ãéáò àã úãáò ãë
 åäì øæçàå í÷ éàî÷ ïåðéà ïéáééçã äáåùúá

ïåìèáúé àìã åäééìò åìéá÷å àúîéìù äáåùúáâ 
 ïåøà÷å àúø÷ã àîù åôéìçàå íìòì àúééøåàî

àéñçî àúàî äì:  
 לצדיקים להם די לא ,יהודה רבי אמר

 כן לאחר אלא ,הגזרה את שמבטלים
 דכיון ,הוא שכן לך דעת .להם שמברכים
 סאים שלש מהרי לגוף אומרת שהנשמה

 מה ,הדין את ומבטל ,הענין אותו וכל ,'וגו
 ,"חיה כעת אליך אשוב שוב ויאמר" ,כתוב

 המלאכים אותה שרואים כיון. ברכה הרי
 הולכים ,עושים מה ,לנפשו עצה לקח שזה
 בהם ולעשות בדינם ןילעי הרשעים אצל

 האנשים משם מווויק" שכתוב זהו .משפט
 ,הרשעים למקום ," סדוםפני על פויוישק

 רבי שאמר הוא זה .משפט בהם לעשות
 שרואה כיון ,צדיק של דרכו כך ,יהודה
 לשוב מתאחר אינו ,בדינו ניםישמעי

 לפני ודמו חלבו )על( ולהקריב ולהתפלל
. ממנו הדין בעלי שמסתלקים עד ,צורו

  עיניו וישא" שאמר שכיון

 äãåäé éáø øîà íé÷éãöì íäì éã àì
 ïéëøáîù ïë øçàì àìà äøæâä úà ïéìèáîù
 úøîåà äîùðäù ïåéëã àåä ïëù êì òãú íäì

åâå íéàñ ùìù éøäî óåâì ')å çé úéùàøá ( ìëå
 áéúë äî ïéãä úà ìèáîå ïéðòä åúåà) úéùàøá

é çé ( éøä äéç úòë êéìà áåùà áåù øîàéå
 ç÷ì äæù íéëàìîä äúåà íéàåøù ïåéë äëøá

 äöò íéòùøä ìöà íéëìåä íéùåò äî åùôðì
ää èôùî íäá úåùòìå íðéãá ïééòì" ã)æè íù (

 íåãñ éðô ìò åôé÷ùéå íéùðàä íùî åîå÷éå
 àåä àãä èôùî íäá úåùòì íéòùøä íå÷îì
 äàåøù ïåéë ÷éãö ìù åëøã êë äãåäé éáø øîàã
 ììôúäìå áåùì øçàúî åðéà åðéãá ïéðééòîù

 áéø÷äìå)ìò (éðôì åîãå åáìç ãò åøåö 
 àùéå øîàù ïåéëã åðîî ïéãä éìòá ïé÷ìúñîù

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב "נח סג ע א
אינו שורה כאן ' ן מלמעלחולה חולה ראשונה המתינו למעלה ולא תרדו למטה בין בני העיר שהרי הדי ב

חולה ' אלו טרפות שפי' בפ' מסתורית' ומלת סתרא הוא מל. מאחר שהם יודעים לבטל חולי הדבר בר מינן
י "בכ”כ הרמז ע"וכ. מחלה' והרואה יראה שם דף ס דלא מוכח הכי ואיברא דהערוך כתב ל(א "ד' עי). א"ד(

פירוש שלוחי המגפה שהם ). ן"מאי(סחא שם מעזלא ה באורך ועיין במוסף הערוך דהנו"עד' דאינו מובן ופי
  ).א"נ(ב "הרש. ש אוחילו המתינו "עדיין נסתרים למעלה המתינו שם ולא תבואו וז

  ).הערת הזוהר(א ”צד ע ג
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åéðéò:  
  äøåú éøúñ  

 עם אלהים מסתלק ,הזה מיכאל הסתלק
  .שדי

 ÷éìúñà)÷éìúñà ìàëéî éàä( ]éäìà"í[ 
 éãäá]ãù"é[:  

 בציור והתגלמו ,אנשים שלשה בהתחלה
 ,ודאי אוכלים ,אוכלים והיו ,אויר של

 ועושים ,הכל ומכלה אוכלת שלהם שהאש
 ואותה ,ודאי אש הם .לאברהם רוח נחת
 .נראית ולא אויר של בציור מתכסה האש

 ,אותו ואוכלת לוהטת אש מאכל ואותו
 כיון. מזה רוח נחת מקבל ואברהם

 ויעל" ,כתוב מה השכינה שהסתלקה
 עמו מסתלק מיד ,"אברהם מעל אלהים
 המלאכים שני ויבאו" שכתוב ,מיכאל

עכשיו ו שלשה בהתחלה כתוב ."' וגומהוסד
 עם הסתלק ,ימין שהוא מיכאל אלא ,שנים

 ירד למנוח שנראה המלאך. השכינה
 או הוזה ,לו ונראה באויר )לו( והתגלם
 ,לאברהם אלו עם ירד שלא מה .אוריאל

  .מדן שבא למנוח לבשר לבדו כאן ירד

 àøåéöá åîéìâàå íéùðà äùìù àúéîã÷á
 ìëà åäìã àùàã éàãå éìëà éìëà ååäå àøéåàã

éöùå àùà ïåðéà íäøáàì çåø úçð ãéáòàå àìë 
 éñëúà àùà àåääå éàãå àìå àøéåàã àøåéöá

 àåääå éæçúà]îàìë [>àìëéî< àèäìî àùà 
 ïåéë éàäî çåø úçð ìá÷î íäøáàå äéì àìëàå

 áéúë äî àúðéëù ÷ìúñàã)áë æé úéùàøá (
éäìà ìòéå"íäøáà ìòî íà äéãäá ÷ìúñî ãéî 

 áéúëã ìàëéî)à èé íù (åàáéå íéëàìîä éðù 
åâå äîåãñ ' ïéøú àúùäå àúéîã÷á áéúë äùìù

÷éìúñà àðéîé åäéàã ìàëéî àìàá éãäá 
çåðîì éæçúàã êàìî àúðéëùâ íéìâàå úçð 

)äéì ( äî ìàéøåà åäéà àãå äéì éæçúàå àøéåàá
 éåãåçìá àëä úçð íäøáàã ïéìàá úçð àìã

ïãî éúàã çåðîì àøùáì  
  á÷/à  
  øäæ  

 ולא בביתו תכסותלה צריךאדם  ,בעולם
 כמו .ישחת שלא כדי ,בשוק נראה יהיה

 ביתו מפתח איש תצאו לא ואתם" שנאמר
 אבל ,כן להסתתר שיכול מאלו ,"קרוב עד

 מה .להסתתר צריך )יכול( לא ה"הקב מלפני
 לא ואני במסתרים איש יסתר אם" ,כתוב

  ".'ה נאם אראנו

 àìå äéúéáá àéñëúàì ùð øá éòá àîìòá
à÷åùá éæçúé øîà úàã äîë ìáçúé àìã ïéâá 

)áá ëé úåîù ( åúéá çúôî ùéà åàöú àì íúàå
ø÷á ãòãåäééðî ïéà  ]àøúúñàì ìéëéã[ ìáà 

á÷ éî÷î"àì ää áéúë äî àøúúñàì éòá 
)ãë âë äéîøé ( àì éðàå íéøúñîá ùéà øúñé íà

åäé íàð åðàøà"ä:  
 לומר רצו שלא ".אשתך שרה איה"

 ,מיד ,"באהל הנה" שאמר כיון .לפניה
 בן והנה חיה כעת אליך אשוב שוב ויאמר"

 ,ארץ דרך בא וראה ."' וגואשתך לשרה
 לא ,לולאכ לפניהם אברהם הזמיןטרם שש

 שמשום יראה שלא כדי ,דבר לו אמרו
 אחר .לולאכ אותם הזמין בשורה אותה

 êúùà äøù äéà)è çé úéùàøá ( åòá àìã
 øîåìîî ìäàá äðä øîàã ïåéë äî÷ ãé

)é çé úéùàøá ( úòë êéìà áåùà áåù øîàéå
åâå êúùà äøùì ïá äðäå äéç ' çøåà éæç àú

 àòøà]ã[ àìã ãò]à[ ïéîæ>íäøáà <]á÷"ä[ 
 àìã ïéâá éãî äéì åøîà àì ìëéîì åäééî÷

                                                           

  ".כאשר כלה מיד' וילך ה"ובמקומו איתא , א"נמחק בהגהות הגר" ם מעל אברהם"ויעל אלהי" א
 ).הערת הזוהר(ב ”קו ע ב
ה "דע(וכאן הוא התחתון , מלאכי המרכבה בכל עולם ועולם' אלא שיש ד, זה איננו המלאך שבמרכבה ג

 ).ב"ט עב כ"ח
צ להשמר "ה דאיהו יודע הכל א"פירוש מהמחבלים צריך להשמר כיון שניתן להם רשות אבל הקב ד

ובמצרים דכתיב ועברתי אני ולא מלאך וכתיב ואתם לא תצאו הטעם דאחר שהוכו בחצות נשארו מחבלים 
 ).א"נ(מ "א. על נשמות המוכים

 .ו" דפ– )א יכיל"ס (ה
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 אותה לו אמרו אז ,"ויאכלו" שכתוב
 דעתך על תעלה וכי ".ויאכלו. "בשורה

 בשביל אלא ,אוכלים וניםעלי שמלאכים
 רבי אמר .כך נראה אברהם של כבודו
 אש שהם משום ,ודאי ויאכלו ,אלעזר
 להם שנתן מה וכל .נראים ולא אש אוכלת
 אברהם שמצד משום ,אכלו אברהם
 צד מאותו שאוכלים( למעלה אוכלים

  ).שלמעלה

 ìëéîì åäì ïéîæà à÷ äøåùá àéää ïéâáã éæçúé
 áéúëã øúá)ç íù ( äéì åøîà ïéãë åìëàéå

 åìëàéå äøåùá àéää]ñ éëàìî éëå êúòã à÷ì
éìëà éàìò[ éæçúà íäøáàã àø÷é ïéâá àìà 

ïåðéàã ïéâá éàãå åìëàéå øæòìà éáø øîà éëäà 
 ïåì áäéã äî ìëå éæçúà àìå àùà ìéëàã àùà

 ïéâá éìëà íäøáà] éìëà íäøáàã àøèñîã
àìéòì[á) àìéòìã àøèñ àåääî éìëàã:(  

 הוא אברהם שאכל מה כל ,בא וראה
 .ואכלו לפניהם הקריב ןולכ ,בטהרה אכל

 ,וטהרה מאהוט בביתו שמר אברהם
 להתקרב יכל לא( טמא שהוא אדםאפילו ש

 ,הוא טמא שזה אברהם ידע אז .לביתו
 )שעשה עד ,בביתו משמש היה לא( )ועשה

 ימים שבעה רולשמ לו עשה או ,טבילה לו
 ,בא וראה. בודאי זה וכך ,בביתו לו כראוי
 מקרה טהור יהיה לא אשר איש" כתוב
 ערב לפנות והיה" .תקנתו מה ."' וגולילה
  מאהוט בו ארעה ".במים ירחץ

 åäéà äøäèá íäøáà ìéëàã äî ìë éæç àú
 øéèðå éìëàå åäééî÷ áéø÷à êë ïéâáå ìéëà à÷
 øá åìéôàã àúåáàñîå àéëã äéúéáá íäøáà

 áàñî åäéàã ùð) ïéãë äéúéáì àáø÷ì ìéëé àì
ãéáòå åäéà áàñî àäã íäøáà òãé (]ð" à àì

ãéáòã ãò äéúéáá ùîùî äåä[  åà äìéáè äéì
 äéì éæç à÷ãë ïéîåé äòáù àøèðì äéì ãéáò

 äéúéáá>å< áéúë éæç àú éàãå àåä éëä) íéøáã
àé âë (åâå äìéì äø÷î øåäè äéäé àì øùà ùéà '

äéúð÷ú éàî) áéúë( õçøé áøò úåðôì äéäå 
äàîåè äéá òøòà íéîá:  

  íìòð ùøãî:  
 ,"עליו נצבים אנשים שהשל והנה וירא

 האהלה אברהם וימהר" ,בנשמה כתוב מה
 שום בלא ובמהירות בחפזון ,"שרה אל

 הגוף אצל הנשמה ממהרת מיד .העכבה
 ,לו שיתכפר במה ולבקש ,למוטב להחזירו

  .הדין בעלי ממנו שמסתלקים עד

 åéìò íéáöð íéùðà äùìù äðäå àøéå
)á çé úéùàøá ( äîùðá áéúë äî) çé úéùàøá
å ( ïåæôçá äøù ìà äìäàä íäøáà øäîéå

 úøäîî ãéî äáëòä íåù àìá úåøéäîáå
 äîá ù÷áìå áèåîì åøéæçäì óåâä ìöà äîùðä

ïéãä éìòá åðîî ïé÷ìúñîù ãò åì øôëúéù:  
 ואברהם" שאמר מהו ,אומר אליעזר רבי
 להיות חדל בימים באים זקנים ושרה
 שהנשמה כיון אלא ".כנשים רחוא לשרה

 כמה בארץ נשאר והגוף ,תהבמעל עומדת
 ,הרבה וימים שנים בימים באים ,שנים
 כל כשאר רחוא רוולעב ולבא לצאת וחדל
 אומר מהו. הגוף להחיות נתבשר .אדם

 בלותי אחרי ,"עדנה לי היתה בלותי אחרי"
 עדנה לי היתה ,שנים כמה מהיום בעפר

 שנים כמה שהיום ,"זקן יואדִנ" .וחדוש
 ברוך והקדוש .יהפקידנ ולא ממנו צאתושי

 מהו ,"למועד ,דבר 'מה היפלא" ,אמר הוא
 .מתים להחיות אצלי הידוע אותו ,"למועד"
 שלש כבן שיתחדש מלמד "בן ולשרה"

 áéúëã éàî øîåà øæòéìà éáø)àé íù (
 úåéäì ìãç íéîéá íéàá íéð÷æ äøùå íäøáàå

ãîåò äîùðäù ïåéë àìà íéùðë çøà äøùì>ú< 
øàùð óåâäå äúìòîá íéàá íéðù äîëî õøàá 

 àáìå úàöì ìãçå äáøä íéîéå íéðù íéîéá
 úåéçäì øùáúà íãà ìë øàùë çøà øåáòìå
 äðãò éì äúéä éúåìá éøçà øîåà åäî óåâä

)áé çé úéùàøá ( äîë íåéäî øôòá éúåìá éøçà
 ï÷æ éðåãàå ùåãçå äðãò éì äúéä íéðù)íù (

àöéù íéðù äîë íåéäùú éðãé÷ôä àìå éðîî 
ùãå÷ååäéî àìôéä øîà àåä êéøá à" øáã ä

 ãòåîì)ãé íù ( éìöà òåãéä åúåà ãòåîì åäî

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ”קד ע א
ש לעולם "רהם יורד מזון ממנו ולמטה ואם למדות הוא משפיע כפירוש כי מצד החסד מדת אב ב

 ).א"נ(ח "ז. המלאכים
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ïáë ùãçúéù ãîìî ïá äøùìå íéúîä úåéçäì   .שנים
íéðù ùìù:  

 כיון ,סימון ברבי יהודה רבי אמר
 הקדוש ,מעלה של מזיוה נזונית שהנשמה

 הוא אומר לאותו המלאך הנקרא ברוך
 עתיד שאני פלוני לגוף ובשר לך ,הדומ
 הצדיקים את אחיה שאני למועד חיותולה

 בלותי אחרי ,משיב והוא .לבא לעתיד
 ושכנתי בעפר בלותי אחרי ,עדנה לי היתה

 תהיה עפר וגוש רמה בשרי ואכל ,באדמה
 ,לנשמה אומר הוא ברוך הקדוש. חדוש לי

 ,'וגו אברהם אל 'ה ויאמר" שכתוב זהו
 אצלי הידוע למועד ,"דבר 'מה היפלא

 אותו אליך אשוב ,םהמתי את להחיות
  שהוא הגוף

 äîùðäù ïåéë ïåîéñ éáøá äãåäé éáø øîà
 øîåà àåä êéøá àùãå÷ äìòî ìù äåéæî úðåæéð

îåã àø÷ðä êàìîä åúåàì" óåâì øùáå êì ä
 äéçà éðàù ãòåîì åúåéçäì ãéúò éðàù éðåìô
 éøçà áéùî àåäå àáì ãéúòì íé÷éãöä úà
 øôòá éúåìá éøçà äðãò éì äúéä éúåìá

ùå øôò ùåâå äîø éøùá ìëàå äîãàá éúðë
 äîùðì øîåà àåä êéøá àùãå÷ ùåãç éì äéäú

ää" ã) âé çé úéùàøá-ãé  (åäé øîàéå" ìà ä
åâå íäøáà 'åäéî àìôéä" òåãéä ãòåîì øáã ä

 åúåà êéìà áåùà íéúîä úà úåéçäì éìöà
àåäù óåâä:  

  äøåú éøúñ  
 לא ,אברהם כמו חשוב שלא ומשום

 לא תעצרני אם" כתוב ישהר ,שאכל כתוב
 הלהב בעלות ויהי" וכתוב ".בלחמך כלוא

 "המזבח בלהב 'ה מלאך ויעל המזבח מעל
 ,"אברהם מעל אלהים ויעל" וכאן ',וגו

 רפאל ונשארו ,מיכאל הסתלק שבו משום
 המלאכים שני" כתוב ועליהם. וגבריאל

 על תלוי שהדין בשעה ,"בערב" ".מהוסד
 נמצאו ,אחד הסתלק כך אחר ,העולם
גם ו ,לוט נצל אברהם בזכות .לבדו גבריאל

  .אליו באו זה ועל ,בהם זכה הוא

 ìëàã áéúë àì íäøáàë áéùç àìã ïéâáå
 áéúë àäã)æè âé íéèôåù ( ìëåà àì éðøöòú íà

 áéúëå êîçìá)ë íù ( ìòî áäìä úåìòá éäéå
åäé êàìî ìòéå çáæîä"åâå çáæîä áäìá ä '

éäìà ìòéå àëäå" íäøáà ìòî í)á æé úéùàø
áë ( ìàôø åøàúùàå ìàëéî ÷éìúñà äéáã ïéâá

 áéúë åäééìòå ìàéøáâå)à èé íù ( íéëàìîä éðù
 àîìò ìò àéìú àðéãã àúòùá áøòá äîåãñ
 äéãåçìá ìàéøáâ çëúùàå ãç ÷ìúñà øúáì
 éëä óåà åäéàå èåì áéæúùà íäøáàã äéúåëæá

äéáâì åúà àã ìòå åäá äëæ  
  á÷/á  
  øäæ  

 )נדה אונגע (או  הזיב כמו ,אחרת
 לא ,מאותוט שתי שהיו נדה טומאת
 בין )משום( ,טבילה באותה לו מספיק
 אחרת מאהוט בלישק דםוק קרי לו שארע

  .כך אחר לו שארע בין )משום(

åà äáéæ ïåâë àøçàà éøú ååäã äãð úøéâñ 
 äìéáè àéääá äéì àéâñ àì åáàñî)ïéâá (>ïéá< 

 íãå÷ éø÷ äéá òøòàã]ìéá÷ã) [éá÷àãì( äàîåè 
 àøçà)ïéâá(> ïéá<øúáì äéá òøòàã :  

 טבילה מתקנים היו ושרה ואברהם
 מהול .לנשים והיא לגברים הוא ,לםולכ

 שהוא משום ,אדם בני לטהר עסקאברהם 
 טהור יתן מי" שכתוב ,טהור ונקרא טהור

 שיצא אברהם זה "טהור" ,"אחד לא מטמא
 את לתקן כדי ,אמר שמעון רבי. מתרח

 לכן .ם ומהי מי, של אברהםה הדרגהאות

 ååä äøùå íäøáàå]éð÷úî) [éð÷úúî( äìéáè 
 àîòè éàî éùðì éäéàå éøáâì åäéà åäìåëì
 åäéàã ïéâá àùð éðáì äàëãì íäøáà ÷ñòà

 áéúëã øåäè éø÷àå øåäè)ã ãé áåéà ( ïúé éî
ãçà àì àîèî øåäèá àã øåäè  ÷ôðã íäøáà

 àâøã àåää àð÷úì ïéâá øîà ïåòîù éáø çøúî

                                                           

 .ו" דפ– )א סגירו או נדה"נ (א
  ).א"ד(ב ”קרח קעו ע ב
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 ובשעה .במים העולם בני לטהר התקין
 מה דבריו תתחילב ,המלאכים את שהזמין

 להתחזק כדי ,"מים מעט נא קחוי" ,כתוב
 היהלכן ו ,בה שרויים שהמים דרגה באותה
 מטהר .מהכל האדם בני כל את מטהר
 אותם ומטהר ,זרה עבודה של מצד אותם
 את רמטה שהוא וכמו .מאהוהט מצד

 .הנשים את מטהרת שרה גם כך ,האנשים
 טהורים אליהם שבא מי שכל ונמצא
  .מהכל

éî åäéà ïàîå íäøáàã"ïé÷úà êë ïéâá íà 
 äàëãì]éðá[ ïéîæàã àúòùáå àéîá àîìò 

 áéúë äî éåìîã àúåøéù ïéëàìîì) çé úéùàøá
ã ( ïéâá íéî èòî àð ç÷åé)àåääá àô÷úúàì (
]àåää àô÷úàì[  éðéâáå äá ïàøù ïééîã àâøã

 éëãî äåä êë àùð éðá ìëì]àìëî[ ïåì éëãî 
 àøèñî ïåì éëãîå äøæ äãåáòã àøèñî

 àáàñîã>å< éîð éëä ïéøáåâì éëãî åäéàã äîë
 ïééúàã åäìë åçëúùàå ïéùðì úàëãî äøù

àìëî ïééëã åäééáâì:  
 מקום בכל אילן נטע אברהם ,בא וראה

 מקום בכל עולה היה ולא ,שם שדיורו
 ,כנען בארץ היה שדיורו לשעה פרט ,כראוי

 ה"בקב שנאחז מי יודע היה אילן ובאותו
 שנאחז מי. זרה בעבודה שנאחז ומי

 על ומכסה ענפיו פורש האילן היה ,ה"בקב
 שנאחז ומי ,נאה צל עליו ועושה ראשו

 היה האילן אותו ,זרה עבודה של דבצ
 היה אז ,למעלה עולים היו וענפיו ,מתעלה

 עד משם זז ולא ,אותו ומזהיר אברהם יודע
 מי וכך .הוא ברוך הקדוש באמונת אחזשנ

 ומי ,ומקבל האילן אותו )כך( טהור שהוא
 ידע אז .אותו מקבל אינו טמא שהוא

 ןַיְעוַמ. במים אותם מטהר והיה אברהם
 שצריך ומי ,אילן אותו תחת היה מים

 ענפי ועולים ,אליו עולים המים מיד טבילה
 וצריך טמא שהוא אברהם ידע אז ,האילן

 ידע ואז ,המים יבשו ,לא ואם .טבילה מיד
  .ימים שבעה ולהשמר להטמא שרוצה

 øúà ìëá íäøáà òèð àðìéà éæç àú
 à÷ãë øúà ìëá ÷éìñ äåä àìå ïîú äéøåéãã
 ïòðëã àòøàá äéøåéãã àúòùá øá úåàé
 äéá ãéçàúàã ïàî òãé äåä àðìéà àåääáå

á÷á" ä]òá ãéçàúàã ïàîå" ãéçàúàã ïàî æ
á÷á"ä[ùéøô äåä àðìéà ôçå éåôðò å äéùéø ìò 

 àìö äéìò ãéáòå>äàé< àøèñá ãéçàúàã ïàîå 
òã" éåôðòå ÷ìúñà äåä àðìéà àåää æ>ååä< 

 äéì øéäæàå íäøáà òãé äåä ïéãë àìéòì ïé÷éìñ
 àúåðîéäîá ãéçàúàã ãò ïîúî éãòà àìå

]éëäå àåä êéøá àùãå÷ã[ àéëã åäéàã ïàî 
)éëä ( àì áàñî åäéàã ïàî àðìéà äéì ìá÷î

î àééîá ïåì éëãîå íäøáà òãé ïéãë äéì ìá÷
 ïàîå àðìéà àåää úåçú äåä àééîã àðééòîå
 àðìéàå äéáâì ïé÷ìñ ïééî ãéî äìéáè êéøöã

]÷ìúñàåá) [å ÷éìúñà( íäøáà òãé ïéãë éåôðò
 àééî åàì íàå ãéî äìéáè éòáå àáàñî åäéàã

 àáàúñàì éòáã òãé ïéãë ïáéâð>àøîúñàìå< 
ïéîåé äòáù:  

 את שהזמין בשעהאפילו ש ,ראהו ובא
 "העץ תחת והשענו" להם אמר ,המלאכים

 אילן ובאותו ,אותם קוולבד לראות כדי
זה  סוד ו.היה בודק את כל בני העולם

 אמר )עשה( הוא ברוך הקדוש משום )כנגד(
 תחת והשענו" ולכן ,לכל החיים עץ שהוא
  .זרה עבודה תחת ולא "העץ

 בעץ חטא הוא ,אדם כשחטא ,וראה ובא
 ."' וגוהדעת ומעץ" שכתוב ,ורע טוב הדעת
 ,כתוב מה .לעולם מות וגרם בו חטא והוא

 החיים מעץ גם ולקח ידו ישלח פן ועתה"

ã àúòùá åìéôàã éæç àú ïéëàìîì ïåì ïéîæà
 ÷ãáîìå éîçîì ïéâá õòä úçú åðòùäå ïåì øîà
 àîìò éðá ìëì ÷éãá äåä àðìéà àåääáå åäá

 àæøå)ìá÷ì (]ïéâá[á÷ " à÷ ä)ãáò (]øîà[ åäéàã 
 àìëì ééçã àðìéà  

 äãåáò úçú àìå õòä úçú åðòùäå êë ïéâáå
 òøå áåè úòãä õòá íãà áç ãë éæç àúå äøæ

 áç] áéúëã)á úéùàøáæé  (åâå úòãä õòîå '
 áéúë äî àîìòì àúåî íøâå áç äéá åäéàå) íù
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 וכשבא ).העולם בני לכל מות וגרם( ,"'וגו
 ,העולם את קןיתעם אילן אחר  ,אברהם
 לכל האמונה את והודיע ,החיים עץ שהוא

  .העולם בני

áë â ( íééçä õòî íâ ç÷ìå åãé çìùé ïô äúòå
åâå'[ >àúåî íøâå àîìò éðá ìëì< ) éðá ìëì

àîìò ( ïé÷úà àøçà àðìéàá íäøáà àúà ãëå
àîìòà ìëì àúåðîéäî òãåàå ééçã àðìéà àåäã 

àîìò éðá:  
 ".חיה כעת אליך אשוב שוב ויאמר"
 צריך היה ,"אשוב שוב" יצחק רבי אמר
 הזה המפתח שהרי ,ישוב שוב בולכת
 הוא ברוך הקדוש ביד הוא העקרות דולפק
 שלש ,ששנינו כמו ,אחר שליח ביד ולא

 של ,שליח ביד נמסרו שלא הם מפתחות
 ולא והואיל ,וגשמים ,תחיית המתיםו ,חיה

 ".אשוב שוב" כתוב למה ,שליח ביד נמסרו
 עומד שהיה הוא ברוך הקדוש איוד אלא

 כתוב לכן ,הדבר )ואותל( אמר עליהם
 בכל ,וראה ובא". אליך אשוב שוב ויאמר"

 ,סתם ויקרא או סתם ויאמר שכתוב מקום
 ,"ויאמר" .אחר ולא הברית מלאך הוא

 ,"' וגותשמע עושמ אם ויאמר" שכתוב
 שכתוב ,"ויקרא" .אהו מי ר ולא אמ,ויאמר

 .היה מי אמר ולא ,"משה אל ויקרא"
 ולא ,"' וגואמר משה ואל" שכתוב ,"אמר"

 שובויאמר " שכתוב כך אף( .היה מי אמר
  מי אמר ולא ,סתם ויאמר ,"אשוב

 äéç úòë êéìà áåùà áåù øîàéå)é çé íù (
à" àäã äéì éòáî áåùé áåù áåùà áåù ÷çöé ø

á÷ã àãéá úåø÷ò ã÷ôîì àã àçúôî" åäéà ä
ã äîë àøçà àçéìùã àãéá àìå úìú ïðéðú

 àçéìùã àãéá åøñîúà àìã ïåðéà úåçúôî
 àìã ìéàåäå íéîùâå íéúîä úééçúå äéçã
 áåù áéúë éàîà àçéìùã àãéá åøñîúà

áåùàáá÷ éàãå àìà " øîà åäééìò íéà÷ äåäã ä
)äéì( áåùà áåù øîàéå áéúë êë ïéâá äìî 

êéìàâ åà íúñ øîàéå áéúëã øúà ìëá éæç àúå 
ã àëàìî àåä íúñ àø÷éå àøçà àìå úéøá

 áéúëã øîàéå)àë åè úåîù ( òåîù íà øîàéå
åâå òîùú ' àø÷éå àåä ïàî øîà÷ àìå øîàéå

 áéúëã)à à àø÷éå ( øîà÷ àìå äùî ìà àø÷éå
 áéúëã øîà äåä ïàî)à ãë úåîù ( äùî ìàå

åâå øîà ' äåä ïàî øîà àìå)]ð"à [ àëä óåà
áåùà áåù øîàéå áéúëãã àìå íúñ øîàéå 

ïàî øîà÷:  
  íìòð ùøãî:  

 להיותכם כבראשונה מחדש קדוש
 לפני עתיד היום ואותו ,קדושים מלאכים

 'ה כבוד יהי" שכתוב זהו .בהם חולשמ
  ".במעשיו' שמח הי לעולם

 íéëàìî íëúåéäì äðåùàøáë ùãåçî ùåã÷
 íäá çåîùì éðôì ãéúò íåéä åúåàå íéùåã÷

ää" ã)àì ã÷ íéìäú (åäé ãåáë éäé" íìåòì ä
åäé çîùé"åéùòîá ä  

  â÷/à  
  øäæ  

 הברית של מלאך אלה בכל אלא ).היה
 ויאמר" כתוב ולכן .ה"בקב נאמר והכל ,היה
  ."' וגובן והנה ,'וגו אליך אשוב שוב

äåä ( àìëå äåä úéøáã àëàìî éðä ìëá àìà
á÷á" áéúë êë ïéâáå øîúà ä)é çé úéùàøá (

 êéìà áåùà áåù øîàéå]åâå'[åâå ïá äðäå ':  
 כתוב לא מהל ".אשתך לשרה בן והנה"

 שהוא יחשב שלא כדי אלא .לך בן והנה
 פתח שמעון רבי .בראשונה כמו מהגר
 יכבד בן" ".אדניו ועבד אב יכבד בן" ,ואמר

 ,אותו בדיכ מתי ,אברהם את יצחק זה "אב

 êúùà äøùì ïá äðäå)é çé úéùàøá ( éàî
 àìã ïéâá àìà êì ïá äðäå áéúë àì àîòè

åùçé éáø àúéîã÷áãë åäéà øâä ïî àäã á
 øîàå çúô ïåòîù)å à éëàìî ( áà ãáëé ïá
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 ורצה המזבח גבי על אותו שעקד בשעה
 ושבע שלשים בן ויצחק ,לקרבן להקריבו

 היה לוישא ,זקן היה ואברהם היה שנים
 לעמוד יכול היה לא אחת ברגל )בו( בועט
 כמו אותו ועקד ,אביו את בדיכ והוא ,לפניו

ה  "אדניו ועבד. "אביו רצון לעשות כדי ֹשֶ
 לחרן אותו כששלח ,לאברהם אליעזר זה

 כמו ,וכבדו אברהם של רצונו כל ועשה
 וכתוב ,"' וגוניואד את ברך 'וה" שכתוב

 את לכבד כדי ,"יאנכ אברהם עבד ויאמר"
 וזהב כסף מביא שהיה אדם שהרי .אברהם
 נאה ,כראוי והוא ,וגמלים יקרות ואבנים
 או אברהם אוהב שהוא אמר לא ,למראה

 ,"אנכי אברהם עבד" אמר אלא ,שלו קרוב
 ולכבדו אברהם שבח את להעלות כדי

 ועבד אב יכבד בן" כן ועל. בעיניהם
 כםבעיני קלון ,בני ישראל ואתם ".ניוואד

 ,שלי עבדים שאתם או אביכם שאני לומר
 והנה" לכן ."' וגוכבודי איה אני אב ואם"

 בן זהו .ישמעאל ולא ,ודאי בן או הזה ,"בן
 לשרה בן והנה. "כראוי אביו את שכבד
 שבגללו ,מתה שבגללו "לשרה בן" ,"אשתך
 בן והנה" .ממנה שיצאה עד נפשה כאבה
 שהקדוש בשעה ,בגללו להתעלות "לשרה

 'וה" שאז ,העולם על בדין יושב הוא וךבר
 את מזכירים שהרי ,"' וגושרה את פקד
 "לשרה בן" הוא זה ועל ,יצחק משום שרה

 "לשרה בן והנה" ).המלאכים אמרו זה(
 הבן )את( לוקחת הנקבה שהרי ,)זה(

  .מהזכר

 íäøáàì ÷çöé àã áà ãáëé ïá åéðåãà ãáòå
 éáâ ìò äéì ã÷òã àúòùá äéì ãéáë éúîéà
 øá ÷çöéå àðáø÷ äéì áø÷îì àòáå àçáãî
 åìéàã àáñ äåä íäøáàå äåä ïéðù òáùå ïéúìú

èéòá äåäà÷ í÷éîì ìéëé àì ãç àìâøá  äéî
 àøîéà ãçë äéì ã÷òå éåáàì äéì øé÷åà åäéàå

éåáàã äéúåòø ãáòîì ïéâáá àã åéðåãà ãáòå 
 ìë ãáòå ïøçì äéì øãù ãë íäøáàì øæòéìà
 áéúëã äîë äéì øé÷åàå íäøáàã äéúåòø

)à ãë úéùàøá (åäéå"åâå éðåãà úà êøá ä '
 áéúëå)ãì íù ( ïéâá éëðà íäøáà ãáò øîàéå

ã íäøáàì äéì øé÷åàì éúééî äåäã ùð øá àä
 úåàé à÷ãë åäéàå ïéìîâå ø÷é éðáàå áäæå óñë
 åà íäøáàã àîéçø åäéàã øîà àì åæéçá øéôù
 ïéâá éëðà íäøáà ãáò øîà àìà äéìéã àáéø÷
 åäééðéòá äéì øé÷åàìå íäøáàã àçáùá à÷ìñì
 ìàøùé ïåúàå åéðåãà ãáòå áà ãáëé ïá àã ìòå

éðá)ï(à àðàã øîåì åëééðéòá àðì÷  åà ïåëåá
åâå éãåáë äéà éðà áà íàå éì ïéãáò ïåúàã ' ïéâá

 àã ìàòîùé àìå éàãå ïá àåä àã ïá äðäå êë
 éæç à÷ãë éåáàì øé÷åàã ïá àåä]ïá äðäå[ 

 äéðéâáã úúéî äéðéâáã äøùì ïá êúùà äøùì
äøùì ïá äðäå äðéî ú÷ôðã ãò äùôð úáéàëâ 

á÷ã àúòùá äéðéâá à÷ìúñàì" àðéãá áéúé ä
îìò ìò à]ã[åäéå ïéãë"åâå äøù úà ã÷ô ä '] àäã

÷çöéã äéðéâá äøùì éøëãî[ àã ìòå ] ïá åäéà
äøùìêúùà [) åøîà éëàìî åäðà ( ïá äðäå

 äøùì)ïéã (]àäã[øáì äéì àìèð àá÷åð >à< ïî 
àøåëã:  

 והוא האהל פתח מעתוש ושרה"
היה צריך  ,"אחריו והוא" זה מה ".אחריו

 ושרה ,ודסהוא  אלא .אחריו והיאלכתוב 
 זה ,"האהל פתח(" .אומר שהיה מה מעתוש

 שהיה מי ,"אחריו והוא" .הוא ברוך הקדוש
 ,התחתונה הדרגה זו ,"האהל פתח" )אומר

à àåäå ìäàä çúô úòîåù äøùå åéøç
)é çé úéùàøá ( åéøçà àéäå åéøçà àåäå éàî

 äî úòîåù äøùå åäéà àæø àìà äéì éòáî
 øîà äåäã)á÷ àã ìäàä çúô" åéøçà àåäå ä

øîà äåäã ïàî ( äàúú àâøã àã ìäàä çúô

                                                                                                                                                                                     

 .ו" דפ-  )ביה (א
 ).הערת הזוהר(ב ”קמו ע ב
 אז זוכר שרה ומרחם וזהו ד"הוא וב' ל כל מקום שנאמר וה"פקד ר' א וה"פירוש להתעלות עבורה כד ג

' נוק' ה המ"ועד. נטלא לי כי בשביל הנקיבה שרה שנצטערה הרבה הוא מרחם על הבנים' דמסיים דין נוק
' ע(מ "ר. כ כתיב הנה בן לשרה"ת אז רחמים גוברים ע"י ת"ת כי כשמקבלת ע"מקבלת מפחד יצחק חוץ מת

ה ידוע דבעבור אשר צחקה נולד יצחק בנשמה האחרון ויש להשיב עליו ולי הדל אפשר בהקדמ' ה בפי"למז
ז מתה שרה ואסתלקא "ונכנסה באיל ונשחט ועי' דנוקבא והוצרך העקידה שפרחה נשמת יצחק הנוקב

 ).א"נ) (ן"מאי. ק כי קצרתי"נטלא לבר מן דכורא שנשמתו היתה נוקבית ודו' ש בן לשרה דהא נוק"בגיניה וז
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 שהודה )זה( ,"אחריו והוא" .האמונה פתח
 והוא האהל פתח(" .העליונה הדרגה לו

 פתח" .הוא ברוך הקדוש זה ,"אחריו
 והוא" .התחתונה הדרגה זו ,"האהל
 שהיתה מיום ).העליונה הדרגה זו ,"יואחר
 ברוך הקדוש דבר שמעה לא בעולם שרה
 שהיתה ,אחר דבר. שעה לאותה פרט הוא

 עולשמ כדי האהל פתח שרה יושבת
 שהתבשר הזה הדבר שמעה והיא ,הדברים

 ,"אחריו והוא" )אחר דבר( .אברהם בו
  .השכינה מאחורי יושב שהיה אברהם

>àúåðîéäîã àçúô< åéøçà àåäå )àã (> éãåàã
äéì< äàìò àâøã ]ð" åéøçà àåäå ìäàä çúô à

á÷ àã"àâøã ìäàä çúô ä åéøçà àåäå äàúú 
äàìò àâøã àã[ àì àîìòá äøù úåäã àîåé ïî 

á÷ã äìî úòîù" àúòù àéää øá ä> øçà øáã
àáúé úåäã <)àáúéã( ïéâá ìäàä çúô äøù 

 øùáúàã äìî éàä úòîù àéäå ïéìî òîùîì
 íäøáà äá>ã"à< äåäã íäøáà åéøçà àåäå 

àúðéëùã éåøåçà áéúé:  

 ."בימים באים זקנים ושרה ואברהם"
 של עוריםיהש ,"בימים באים" זה מה

 והאחד מאה האחד ,להם נראו שאז הימים
 הימים של עוריהש בימים נכנסו ,תשעים
 בא כי" שנאמר כמו ,"בימים באים" .כראוי
 להיות חדל" .להכנס היום שהעריב ,"היום

 ראתה שעה ואותה ,"כנשים רחוא לשרה
 ניוואד" אמרה ולכן ,אחר בעדון עצמה

 הוא כי ,להוליד ראוי לא הוא שהרי ,"זקן
 בעלה בשערים נודע" ,פתח יהודה רבי. זקן

 הקדוש , בא וראה".ארץ זקני עם בשבתו
 הוא מתעלה בכבודו שהוא גנוז ברוך
 היה ולא בעולם היה לא .רב בעלוי וםוסת

 על לעמוד שיכול העולם שנברא מהיום
 הוא כי משום, בו לעמוד יכול ולא חכמתו

 וכל ,למעלה למעלה הוהתעל וםוסת גנוז
 להתדבק יכולים לא והתחתונים העליונים

 'ה כבוד ברוך" אומרים שכולם עד בו
 שהוא אומרים התחתונים ".ממקומו
 ".כבודו השמים על" שכתוב ,למעלה

 שכתוב ,למטה שהוא אומרים העליונים
 עליונים שכולם עד ".כבודך הארץ כל על"

 'ה כבוד ברוך" אומרים ותחתונים
 שיכול מי היה ולא נודע לא כי ,"ממקומו
 בשערים נודע" אומר ואתה ,עמולעמוד 

  ,"בעלה

 íéîéá íéàá íéð÷æ äøùå íäøáàå) úéùàøá
àé çé ( éæçúàã ïéîåéã ïéøåòù íéîéá íéàá éàî

 ïéîåéá åìàò íéòùú ãçå äàî ãç åäì ïéãë
 äîë íéîéá íéàá úåàé à÷ãë ïéîåéã àøåòù

àîåé áøòàã íåéä àá éë øîà úàã ìãç ìòéîì 
 úàîç àúòù àéääå íéùðë çøà äøùì úåéäì
 ï÷æ éðåãàå äøîà êë ïéâáå àøçà àðåãòá äîøâ
 àáñ åäéàã ïéâá àãìåàì éàãë åàì åäéà àäã

 çúô äãåäé éáø)âë àì éìùî ( íéøòùá òãåð
á÷ éæç àú õøà éð÷æ íò åúáùá äìòá" ä

 àéâñ àéåìòá íéúñå æéðâ åäéàã äéø÷éá ÷ìúñà
á éúéà åàì éøáúàã àîåé ïî äåä àìå àîìò

 àìå äéìéã àúîëç ìò àîéé÷ì ìéëéã àîìò
íéúñå æéðâ åäéàã ïéâá äéá àîéé÷ì ìéëéà 

 àì éàúúå éàìò åäìëå àìéòì àìéòì ÷ìúñàå
 ïéøîà åäìëã ãò à÷áãúàì ïéìëé)áé â ìà÷æçé (

åäé ãåáë êåøá" åäéàã éøîà éàúú åîå÷îî ä
 áéúëã àìéòì)ã âé÷ íéìäú (ùä ìò åãåáë íéî

 áéúëã àúúì åäéàã éøîà éàìò)áé æð íù ( ìò
 éøîà éàúúå éàìò åäìëã ãò êãåáë õøàä ìë

åäé ãåáë êåøá"òãééúà àìã ïéâá åîå÷îî äá 
 úøîà úàå äéá àîéé÷ì ìéëéã ïàî äåä àìå

äìòá íéøòùá òãåð  
  â÷/á  

 זה ,"בעלה בשערים נודע" ודאי אלא
 לפי ונדבק נודע שהוא ,הוא ברוך הקדוש

 שיכול כמה אחד כל בלבו שמשער מה
 שמשער מה ולפי ,החכמה של ברוח להדבק

 ,"בשערים נודע" ולכן ,בלבו נודע כך ,בלבו
 אין ,כראוי שנודע אבל .השערים באותם

á÷ àã äìòá íéøòùá òãåð éàãå àìà" ä
 äéáìá øòùîã äî íåôì ÷áãúàå òãéúà åäéàã

 ìéëéã äîë ãç ìë]à÷áãàì) [à÷áãúàì( 
 éëä äéáìá øòùîã äî íåôìå àúîëçã àçåøá

òãéúàéâáå äéáìá éð ïåðéàá íéøòùá òãåð êë 
                                                           

  ).א"נ(ח "ז. עילא בכתר כדפירשתיואסתלק ל. מצד הבינה וסתים מצד החכמה א
, ע"כלומר שמלאכי השרת לא יזכו לראות מראות אלקים דאצילות המתפשטות בבי. ב"חגיגה יג ע' עי ב

  ).ג"א עט ע"ה ח"דע(' הרי הוא אור שכינתו ית
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 שמעון רבי. אותו ולדעת להדבק שיכול מי
 ,שערים איזה ,"בעלה בשערים נודע" ,אמר
 והנשאו ראשיכם שערים שאו" שנאמר כמו

 שהם ,הללו השערים ומשום ".עולם תחיפ
 ברוך הקדוש נודע בגללם ,עליונות דרגות

  .בו להתדבק יכולים לא ,לא ואם ,הוא

 ïàî äåä àì úåàé à÷ãë òãéúàã ìáà íéøòù
 øîà ïåòîù éáø äéì òãðîìå à÷áãàì ìéëéã
 úàã äîë íéøòù ïàî äìòá íéøòùá òãåð

øîàà) æ ãë íéìäú ( íëéùàø íéøòù åàù
ìà ïéâáå íìåò éçúô åàùðäååïåðéàã íéøòù á 

ïéàìò ïéâøãâ á÷ òãéúà åäééðéâá" ä àì àì éàå
äéá à÷áãúàì ïéìëé:  

 הוא אין האדם נשמת הרי ,בא וראה
 משום אלא ,אותה לדעת שיכול מי )אין(

 אומנות שעושות הדרגות והם ,הגוף אברי
 הקדוש כך .נודע ולא נודע לכן ,הנשמה

 שהוא משום ,נודע ולא נודע הוא ברוך
 מן וןוטמ גנוז ,לרוח רוח ,לנשמה נשמה

 פתחים שהם ,יםהשער באותם אבל .הכל
 ,בא וראה. הוא ברוך הקדוש נודע ,לנשמה

 ידוע ומהם ,לדרגה ודרגה לפתח פתח יש
 ,"האהל פתח" .הוא ברוך הקדוש של כבודו

ו לי פתח" שנאמר כמו ,צדק של פתח זהו
 כנסילה ראשון פתח זהו ."' וגוקשערי צד

 הפתחים שאר כל נראים הזה ובפתח ,בו
 אותו לדעת הזוכ ,לזה שזוכה מי .העליונים

 שורים שכולם משום ,הפתחים שאר ובכל
 משום ,נודע לא זה שפתחעכשיו ו. עליו

 הסתלקו הפתחים וכל בגלות שישראל
 בזמן אבל .ולדבק לדעת יכולים לאו ממנו

 כל עתידות ,הגלות מן יצאו שישראל
 ואז. כראוי עליו לשרות העליונות הדרגות

 מה נכבדה עליונה חכמה העולם בני ידעו
 שכתוב ,לזה דםומק יודעים היו לאש
 רוח ובינה חכמה רוח 'ה רוח עליו ונחה"

 כולם ".'ה ויראת דעת רוח וגבורה עצה
 ,הזה התחתון הפתח על לשרות עתידים

 לשרות עתידים וכולם ,האהל פתח שהוא

 åäéà åàì ùð øáã àúîùð àäã éæç àú)ð" à
úéà àì ( ïéìà ïéâá àìà äì òãðîì ìéëéã ïàî

 àúåðîåà ïéãáòã ïéâøã ïåðéàå àôåâã ïéôééù
òãéúà àìå òãéúà êë ïéâá àúîùðããá÷ êë " ä

 àúîùð åäéàã ïéâá òãéúà àìå òãéúà
àìëî øéîèå æéðâ àçåøì àçåø àúîùðìä ìáà 

ã íéøòù ïåðéàá òãéúà àúîùðì ïéçúô ïåðéà
á÷" àâøãì àâøãå àçúôì àçúô úéà éæç àú ä

á÷ã àø÷é òéãé åäééðîå" àåä àã ìäàä çúô ä
øîà úàã äîë ÷ãöã àçúô )èé çé÷ íù (

çúô"ì å"øòù é"÷ãö éååâå  ' äàîã÷ àçúô àã
 øàù ìë ïåæçúà àçúô éàäáå äéá àìòàì
 äéá òãðîì éëæ éàäì éëæã ïàî ïéàìò ïéçúô

ëáå äéìò ïàøù åäìëã ïéâá ïéçúô øàù åäì
 ìàøùéã ïéâá òãéúà àì àã àçúôã àúùäå

 äéðî å÷ìúñà ïéçúô åäìëå àúåìâáå ïéìëé àì
 ìàøùé ïå÷ôéã àðîæá ìáà à÷áãúàìå òãðîì
 äéìò éøùîì ïéàìò ïéâøã åäìë ïéðéîæ àúåìâ ïî
 àúîëç àîìò éðá ïåòãðé ïéãëå úåàé à÷ãë

ãé ååä àìã äî àøé÷é äàìò àðã úîã÷î ïéò
 áéúëã)á àé äéòùé (åäé çåø åéìò äçðå" çåø ä

 úàøéå úòã çåø äøåáâå äöò çåø äðéáå äîëç

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(ת "י וראשיהם חג"ג פירש שהם נה"בפרשת פנחס דף רכ א
 ).א"נ(ח "ז. קרי עלאין' מג דהתם קרי להו תתאין בערך פתח האהל "אע ב
ככתוב . ב"הרש. א"שהוא ז' שערי צדק זה השער לה' נק' ק נקראים שערים ומ"ו). א"ד(שית סטרין ' פי ג

 ).א"נ(ה "ה איתידע בהתגלותו בנו"ה כך קב"ת מתגלית לנביאים בנו"ב ת”ס ע"להלן ק
י "ת שהוא עילה לנה" והתהנקרא גוף כנזכר בזוהר' י הם נשמה למ"ת נשמתא לנשמתא פירוש הנה"ת ד

  ). א"נ(ח "ז. הוא נשמתא לנשמתא
, )ג"ש יז ע"הקדו ( ואינו ניכר כלל אלא מצד מקריהם, אורו וקדושתו שבהם הוא בהעלם גדול מאדה

ה הוא רק "ה ב"הגילוי העיקרי של שם הוי". בראשית ברא אלקים"כ "והוא הגילוי של שם אלקים כמאה
ה "דע(ב "בהר קט ע' ועי. הנושא אותו במלואו" מקומו של עולם"' הוא בחיו, )א"א פא ע"ה ח"דע(באצילות 

, )ד"ב לד ע"כללים ח) (שבסידור" אני מאמין"הנזכר ב"(עושה את כל המעשים"' והוא בחי, )א"ב מט ע"ח
היא לפי ' וא' השוכנת בעולמות בכל א' ששכינתו ית, היא" נשמה לנשמה ורוח לרוח"כ כאן "כוונת מש

ואחרי ). ג"ב מד ע"כללים ח( רוחא לרוחא 'הוא רק בחי, אבל לרוח, הוא נשמה לנשמה, מהלהנש: ערכו
שהם נבראים נוצרים , אלא עומדים לעולם בתכונתם המיוחדת להם, הארה זו לא נעשים העולמות חד עמו

 ).ד"א כו ע"ביאורים ח(ונעשים 
 ).א"נ(ק "ק מילוי שדי ודו"מטריא תת פתחו לי שערי צדק גי"ר). א"ד(י "קכו אחורים דאדנ' ת בגי"ס ו
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 שכתוב ,העולם לדון כדי המשיח מלך על
 כשהתבשרלכן . "' וגודלים בצדק ושפט"

 כמו אומרת היתה הזו הדרגה ,אברהם
 אליך אשוב שובויאמר " שכתוב ,שנתבאר

 וזהו ,היה מי כתוב לא "ויאמר" ,"חיה כעת
 "מעתוש ושרה" זה ועל ".האהל פתח"

 שלא מה עמו מדברת שהיתה זו דרגה
 ושרה" שכתוב ,לזה דםומק שומעת היתה

 מבשרת שהיתה ,"האהל פתח מעתוש
 והנה חיה כעת אליך אשוב שוב" ואומרת

  ".אשתך רהלש בן

åäé" àçúô éàä ìò äàøùàì ïéðéîæ åäìë ä
 äàøùàì ïéðéîæ åäìëå ìäàä çúô åäéàã äàúú

 àëìî ìò>àçéùî <)àúúì( àîìò ïãéîì ïéâá 
 áéúëã)íùã  (åâå íéìã ÷ãöá èôùå ' êë éðéâá

ë äîë øîà äåä àâøã éàä íäøáà øùáúà ã
 áéúëã øîúàã)é çé úéùàøá ( áåù øîàéå

 äåä ïàî áéúë àì øîàéå äéç úòë êéìà áåùà
 éàä úòîåù äøùå àã ìòå ìäàä çúô àåä àãå
 úòîù äåä àìã ïàî äéîò ìéìî äåäã àâøã

ìäàä çúô úòîåù äøùå áéúëã àðã úîã÷îà 
úòë êéìà áåùà áåù øîàå øùáî äåäã äéç 

êúùà äøùì ïá äðäå:  
 ברוך הקדוש חביבות כמהבא וראה 

 יצחק ממנו יצא לא שהרי ,לאברהם הוא
 על התבשר מולישנ אחר .מולישנ עד

 וטרם ,קדוש זרע הוא שאז משום ,יצחק
 כמו הוא ואז ,קדוש זרע אינו שנמול
 ,וראה ובא". למינהו בו זרעו אשר" שכתוב

 ,ושקד היה לא זרעו ,אברהם שנמול טרם
 בערלה דבקנו ערלה תוךב שיצא משום
 תוךמ הזרע אותו יצא שנמול אחר .למטה

 והוליד ,שלמעלה השו בקדונדבק ,שהוהקד
 בא .כראוי בדרגתו אברהם ונדבק ,למעלה

 יצא ,יצחק את אברהם כשהוליד ,וראה
 שהרו המים )ודאי( ואלו .כראוי קדוש

  .שךוח והולידו

á÷ã àúåáéáç àåä äîë éæç àú"áâì ä äé
 øæâúàã ãò ÷çöé äéðî ÷ôð àì àäã íäøáàã
 åäéàã ïéâá ÷çöéá äéá øùáúà øæâúàã øúáì
 åäéà åàì øæâúà àì ãòå àùéã÷ àòøæ ïéãë

 áéúëã äîë åäéà ïéãëå àùéã÷ àòøæ)íùáé à  (
 øæâúà àì ãò éæç àúå åäðéîì åá åòøæ øùà
 ïéâá àùéã÷ äåä àì äéìéã àòøæ àåää íäøáà

 ÷ôðãáúàå äìøò åâ øúáì àúúì äìøòá ÷áã
 àòøæ àåää ÷ôð øæâúàãá ÷áãúàå àùéã÷ åâ

 ÷áãúàå àìéòì ãéìåàå àìéòìã äùåã÷á
äéâøãá íäøáàá ãéìåà ãë éæç àú úåàé à÷ãë 

 éàäå úåàé à÷ãë àùéã÷ ÷ôð ÷çöéì íäøáà
]ð"éàãå à[àëåùç ãéìåàå åãòà àéî â:  

 רבי את אחד יום שאל אלעזר רבי
 הקדוש לו שקרא זה ,לו אמר .אביו שמעון

 שמו את וקראת" שכתוב ,יצחק הוא ברוך
 יצאטרם שש נראה שהרי ,למה ,"יצחק

 נאמר הרי ,לו אמר .יצחק לו קרא לעולם
 מצד באים המים שהרי ,מים לוקחת שאש

 )מהלוים תשאל ובא( ועוד ,הגבורה של
 לאותו משמחים שהם הלוים )אותו שאל(

 ,הזה הצד כנגד ותשבחות זמר בכלי הצד
 בא שהוא משום ,שמחה הוא יצחקכן ל

 צחוק יצחק ,בא וראה. בו ונדבק צד מאותו

 éåáà ïåòîù éáøì ãç àîåé ìéàù øæòìà éáø
à"á÷ äéì àø÷ã éàä ì" áéúëã ÷çöé ä) æé íù

èé (úà àäã éàîà ÷çöé åîù úà úàø÷å éæç
÷çöé äéì àø÷ àîìòì ÷ôð àì ãòããà " àä ì

ìèð àùàã øîúà)å( àøèñî àéî àäã àéî 
 ïééúà à÷ äøåáâã]éàåéìì åäì ìéàù àúå[)  åúå

äéì ìéàù éàåì ( àøèñ àåääì ïéçéãá ïåðéàã
àøèñ éàä ìéá÷ì ïçáùúå øîæ éðàîáä êë ïéâá 

 àøèñ àåääî éúàã ïéâá äåãç åäéà ÷çöé
é éæç àú äéá ÷áãúàå äåãç àúåçéãá ÷çö

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(מ "א. ל השכינה שאמרה לאברהם"פירוש ששמעה פתח האה א
  ).א"נ(ח "ז. דנעשה מרכבה לחסד ממש באצילות אמנם קודם לא היה באצילות ממש ב
שהם , כלומר שמים). ו"לש(ב "כ לעיל לב ע"וכן הוא ג, טו סימן כב' ר פ"ש בשמו"וכמ. וילדו אפלה ג

 ).א"ב צא ע"ה ח"דע(הולידו חיצונים ,  דגבורותמסטרא
 ).מ"מק) (בראשית כא ו(טרם צחוק עשה לי  ד
 ).א"נ(מ "א. היינו גבורה ה
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 ,במים ואש באש מים שמחליפה ,שמחה
 הוא ברוך הקדוש ולכן .כך נקרא זה ועל

  לו קרא

àùàá àéî óìçàãà éø÷à àã ìòå àéîá àùàå 
äéì éø÷ àåä êéøá àùãå÷ êë ïéâáå éëä  

  ã÷/à  
 והודיע ,זה בשם לעולם יצאש בטרם כך

 השאיר האחרים בכל ,וראה ובא. לאברהם
 ,שמות להם לקרא הוא ברוך הקדוש להם

 .שמות לבניהן קוראות היו נשיםאפילו ו
 לאמו הוא ברוך ושהקד נתן לא כאן אבל

 שכתוב ,לאברהם אלא ,שם לו לקרא
 .אחר ולא אתה ,"יצחק שמו את וקראת"

 להכלילו במים ואש באש מים להחליף כדי
  .בצדו

 äéì òãåàå àã àîù àîìòì ÷åôé àì ãò éëä
á÷ ïåì ÷áù ïéðøçà åäìëá éæç àúå íäøáàì" ä

 åäééðáì ïàø÷ ååä éùð åìéôàå ïäîù ïåì éø÷îì
ëä ìáà ïäîùá÷ ÷áù àì à" éø÷îì äéîàì ä

 áéúëã íäøáàì àìà àîù äéì)èé æé úéùàøá (
 ïéâá àøçà àìå úðà ÷çöé åîù úà úàø÷å
 äéì àììëàì àéîá àùàå àùàá àéî àôìçàì

äéøèñá:  
 מה ,ביצחק אברהם שהתבשר כיון
 על פויוישק האנשים משם מווויק" ,כתוב

 כמה בא וראה ,אמר אלעזר רבי ". סדוםפני
 כל עם טובה נוהג הוא ברוך הקדוש
 .בדרכיו שהולכים לאותם שכן וכל ,הבריות

 הוא ,העולם את לדון שרוצה בזמןאפילו ש
טרם  בדבר לזכות אותו שאוהב למי גורם

 בשעה ,ששנינו. לעולם הדין אותו איֹבש
 שולח ,האדם את אוהב הוא ברוך שהקדוש

 וכיון .בו לזכות כדי ,עני ,ומיהו ,דורון לו
 של אחד חוט עליו מושך הוא ,בו שזוכה

 ראשו על ופורס ,הימין מצד שנמשך חסד
 ,לעולם הדין שכשיבא כדי ,אותו ורושם
 ורואה עיניו ומרים ,בו יזהר המשחית אותו
 ונזהר ממנו מסתלק ואז ,שםוהר אותו
 במה הוא ברוך הקדוש מקדים לכן .עליו

 ברוך הקדוש כשרצה ,וראה ובא. שיזכה
 את דםוק כהיז ,דום סעל דין להביא הוא

 כדי עמהם לזכות דורון לו ושלח אברהם
 שכתוב זהו ,משם אחיו בן לוט את להציל

 לוט את וישלח אברהם את יםויזכור אלה"
 ים ויזכור אלהכתוב ולא ,"ההפכה מתוך

 ומה .צלינ אברהם בזכות שהרי ,לוט את
 עם קדם שזכה מה אותו שזכר ,"רוויזכ" זה

 אדם ,מא זודוגכ. המלאכים שלשת אותם
 שדין בשעה ,אדם בני עם בצדקה שזוכה

 לו רמזכי הוא ברוך הקדוש ,בעולם שרוי
 שבכל משום ,שעשה הצדקה אותה את

 .למעלה עליו נכתב כך ,אדםה שזוכה שעה
 הקדוש ,עליו שורה שדין בשעהאפילו ו

 וזכה שעשה הטוב אותו את זוכר הוא ברוך

 áéúë äî ÷çöéá íäøáà øùáúàã ïåéë) íù
æè çé (íéùðàä íùî åîå÷éåá éðô ìò åôé÷ùéå 

á÷ âäðà äîë éæç àú øîà øæòìà éáø íåãñ" ä
 éìæàã ïåðéàì ïëù ìëå ïééøá ìë íò åáéè
åäéà àîìò ïãéîì éòáã àðîæá åìéôàã éåçøåàá 

 íéøâ>ïàîì <)äîì( ãò äìîá éëæîì äéì íéçøã 
 àúòùá ïðéðúã àîìòì àðéã àåää éúéé àì

á÷ã" àðåøåã äéì øãùî ùð øáì äéì íéçø ä
 äéá éëæã ïåéëå äéá éëæéã ïéâá àðëñî åäéà ïàîå
 êùîúàã ãñçã àèåç ãç äéìò êéùîà åäéà
 ïéâá äéì íéùøå äéùéøà ùéøôå àðéîé øèñî

ìòì àðéã éúéé ãëã äéá øäãæé àìáçî àåää àî
 ÷ìúñà ïéãë åîéùø àåääì àîçå éåðéò óé÷æå

á÷ äéì íéã÷à êë éðéâá äéá øäãæàå äéðî" ä
á÷ àòá ãë éæç àúå éëæéã äîá" äàúéàì ä

 äéì øãùå íäøáàì íãå÷ éëæà íåãñ ìò àðéã
ïåäîò éëæîì àðåøåãâ øá èåìì àáæùì ïéâá 

ää ïîúî äåçà" ã)èë èé íù( éäìà øåëæéå" í
 àìå äëôää êåúî èåì úà çìùéå íäøáà úà

éäìà øåëæéå áéúë" äéúåëæá àäã èåì úà í
 øåëæéå éàîå áæúùà íäøáàã]äéì øéëãã[ éàî 

 àã àðååâë ïéëàìî úìú ïåðéà íò íãå÷ éëæàã
 àúòùá àùð éðá íò ä÷ãöá éëæéã ùð øá

á÷ àîìòá àéøù àðéãã" àéääì äéì øëãà ä
àúòù ìëáã ïéâá ãáòã ä÷ãö éëä ùð øá éëæã 

 àðéãã àúòùá åìéôàå àìéòì äéìò áéúëà

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ב ”בעקידה אתכליל מיא באשא קיט ע א
  .זוהר הרקיע' עי ב
  ).א"נ(משמע כי בזכות שאכלו המלאכים אצל אברהם ניצול לוט  ג



 øäæúéùàøá 

487 

 תציל וצדקה" שנאמר כמו ,אדם בני עם
 הוא ברוך הקדוש הקדים לכן ".ממות

  .לוט את ויציל שיזכה כדי ,לאברהם

á÷ éåìò àéøù" ãáòã åáéè àåääì äéì øëãà ä
 øîà úàã äîë àùð éðá íò äëæå)ã àé éìùî (

á÷ äéì íéã÷à êë éðéâá úåîî ìéöú ä÷ãöå" ä
èåìì áéæùéå éëæéã ïéâá íäøáàì:  

 , בא וראה". סדוםפני על פויוישק"
 סעודה מאותה ,"האנשים משם מווויק"

 גב על אף ,בהם וזכה אברהם לו קןישת
 מאכל אותו וכל .בהם זכה ,מלאכים שהיו

 ,אברהם משום ,כלום ממנו נשאר לא
 שלהם באש ,"ויאכלו" כתוב שהרי ,ולזכותו

 ,היו מלאכים שלשה הרי ,תאמר ואם. נאכל
 אחד כל אלא ,רוח וזה מים וזה אש זה

 דוגמאכ ".ויאכלו"לכן ו ,רויבחב כלול ואחד
 ,"וישתו ויאכלו האלהים את ויחזו" ,וז

 .מהשכינה שנזונו ,אכלו הם ודאית אכילה
 לזון )רמז נרמז( גרמו ,"ויאכלו" כאן וכן

לכן ו ,בו נדבק שאברהם הצד מאותו )ממנו(
. אברהם להם שנתן ממה כלום השאירו לא

 כוס מאותה לשתות האדם צריך כדוגמא זו
 הברכ לאותה שיזכה כדי ,ברכה של

 ממה שתקן להם אכלו הם אף .שלמעלה
 ,אברהם של מהצד זוןאברהם כדי שיזכו ל

 המלאכים לכל מזון יוצא צד מאותו שהרי
 של התעוררות ,"פויוישק" .העליונים

 כאן כתוב .לוט את להציל רחמים
 ממעון השקיפה" שם וכתוב ,"פויוישק"

 כאן אף ,לרחמים להלן מה ,"קדשך
  .לרחמים

ñ éðô ìò åôé÷ùéå íåã)æè çé úéùàøá ( àú
 ïé÷úàã äãåòñ àéääî íéùðàä íùî åîå÷éå éæç

 åäá äëæå íäøáà åìã óàò" â äëæ ååä ïéëàìîã
 íåìë äéðî øàúùà àì àìëéî àåää ìëå åäá

éðéâáä åìëàéå áéúë àäã äéá éëæîìå íäøáàã 
ïåäìã àùàáà úìú àä àîéú éàå ìéëàúà 

ùà éàä ååä ïéëàìî"éî éàäå à"åø éàäå àç" à
 åìëàéå êë éðéâáå äéøáçá ìéìë ãçå ãç ìë àìà

 àã àðååâë)àé ãë úåîù (éäìàä úà åæçéå" í
 åìëà úéàãå äìéëà åúùéå åìëàéå]åðæúàã [

)åðæã( åîøâ åìëàéå àëä óåà àúðéëù ïî ]]ð" à
âîøåæîø [ àðæúàì )äéðî (]àåääî[ )î( àøèñ

 íäøáàã>÷áãúà <]äéá ïæúà[ àì êë ïéâáå 
]åøàùà) [åøàúùà[( íäøáà ïåì áéäéã äîî 

 éúùîì ùð øáì äéì éòá àã àðååâë íåìë
äëøáã àñë àåääîá äëøá àéääì éëæéã ïéâá 

 ïåì ïé÷úàã äîî åìëà ïåðéà óåà àìéòìã
 íäøáàã àøèñî àðæúàì ïåëæéã ïéâá íäøáà
 éëàìî åäìëì àðåæî ÷éôð àøèñ àåääî àäã
 èåìì àáæéùì éîçøã àúåøòúà åôé÷ùéå éàìò

 íúä áéúëå åôé÷ùéå àëä áéúë)åè åë íéøáã (
 óåà éîçøì ïìäì äî êùã÷ ïåòîî äôé÷ùä

éîçøì àëä:  
 לעשות ,"לשלחם עמם הלך ואברהם"
 תאמר אם ,ייסא רבי אמר .לויה להם

 עשה למה ,מלאכים שהם ידע שאברהם
 אף על גב ,לא אמר רבי אלעזרא .לויה להם

 האדם בני לכל לעשות היה רגיל( ,שידע
 מהא "נ .מנים עמו לעשות להם לויהומזש

 ,בהם עשה אדם בני עם לעשות רגיל שהיה
 לויה לעשות לאדם צריך לכן ).אותם והיול

 ובעוד .בזה תלוי הכל שהרי ,לאורחים
 ברוך הקדוש התגלה ,עמם הולך היה שהוא

 המכסה אמר 'וה" שכתוב ,אברהם אל הוא
 הוא ,"'וה" ".שהוע אני אשר מאברהם אני

 היה הוא ברוך שהקדוש משום ,דינו ובית

 íçìùì íîò êìåä íäøáàå)æè çé úéùàøá (
 àîéú éà àñéé éáø øîà äéåì ïåì ãáòîì
 ïåì ãéáòà éàîà ïåðéà ïéëàìîã òãé íäøáàã

òãé äåäã áâ ìò óà øæòìà éáø øîà àìà äéåìâ 
) äéîò ïðéîæã àùð éðá åäìëì ãáòîì äåä ìéâø

äéåì ïåì ãáòîì( ]ð" àäî íò ãáòîì ìéâø äåäã 
ïåì éåìàå åäá ãáò àùð éðá[ ïéâá >ã< êë

 ïéæéôùåàì äéåì ãáòîì ùð øáì äéì êéøèöà
 ìéæà äåä åäéàã ãåòáå àéìú éàäá àìë àäã

á÷ éìâúà ïåäîò" áéúëã íäøáàã äéìò ä
)æé çé úéùàøá (åäéå" éðà äñëîä øîà ä

                                                           

 ).הערת הזוהר(א ”קכ ע א
 ).א"נ(כוס של ברכה אם שותה יותר מרבה ברכה לעצמו משמע ד ב
 ).א"נ(מ "א. צ לויה יש מצוה אם רגיל"פירוש אף מי שא ג
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åäéå äùåò éðà øùà íäøáàî" ä] úéáå àåä  הולך
äéðéã[ ïéâá á÷ã"ìéæà äåä ä  

  ã÷/á  
  øäæ  

 לויה עושה אדם כשבן ,בא וראה. עמם
 השכינה את מושך הוא ,לחברו )לאדם(

 ,להצילו בדרך עמו וללכת עמו להתחבר
 כדי האורח את ללוות אדם צריך ולכן

 עליו ומושך ,שכינהאת ה עמו לחבר
 אני המכסה אמר 'וה"לכן . עמו להתחבר
  ".שהוע אני אשר מאברהם

 ïåäîò äéåì ãéáò ùð øá ãë éæç àú)ùð øáì (
]äéøáçì[ àøáçúàì àúðéëùì êéùîà åäéà 

 ïéâáå äéì àáæùì àçøåàá äéîò êäîìå äéãäá
 ïéâá àæéôùåàì ééååìì ùð øáì äéì éòá êë

øáçã àøáçúàì äéìò êéùîàå àúðéëùì äéì 
 äéãäá]êë ïéâá[åäéå " éðà äñëîä øîà ä

 äùåò éðà øùà íäøáàî)é çé úéùàøáæ(:  
 אלהים 'ה יעשה לא כי" ,פתח חייא רבי

 ".הנביאים עבדיו אל סודו להיג אם כי דבר
 הוא ברוך שהקדוש העולם צדיקי אשריהם

 ברקיע עושה שהוא מה כלו ,בהם צהור
 ידי על אותו עושה ,בעולם לעשות ועתיד

 ,לעולמים כלום מהם מכסה ולא ,הצדיקים
 את( עמו לשתף רוצה הוא ברוך הקדוש כי
 לרשעים פה פתחון יהיה שלא ,צדיקיםה

 מגלה הכל ,בא וראה. עושה שהוא מה בכל
 שהם משום ,לצדיקים )הוא ברוך הקדוש

 לשוב האדם בני את ומזהירים באים
 ,העליון הדין מתוך יענשו ולא ,מחטאיהם

 הקדוש לכן .אליו פה פתחון להם יהיה ולא
 עושה שהוא הסוד להם מודיע הוא ברוך
 בלי שהרי יאמרו שלא כדי ,דועו .הדין בהם

  .דין בהם שהוע דין

 çúô àééç éáø)æ â ñåîò (åäé äùòé àì éë" ä
éäìà" åéãáò ìà åãåñ äìâ íà éë øáã í

á÷ã àîìò éàëæ ïåðéà ïéàëæ íéàéáðä" éòøúà ä
 åäáå ãáòîì ïéîæå àòé÷øá ãéáò åäéàã äî ìë

 åäééðî éñë àìå äéì ãéáò ïéàëæã éãé ìò àîìòá
ìë ïéîìòìá÷ã ïéâá íå" äéãäá àôúùì àòá ä

)]ð"à [ àééòéùøì äô ïåçúô àäú àìã àéé÷éãöì
á÷ éìâ àìë éæç àú ãéáò åäéàã äî ìëá"ä (

 àùð éðáì ïéøäæîå ïééúà ïåðéàã ïéâá àéé÷éãöì
 äàìò àðéã åâî ïåùðòúé àìå åäééáåçî àáúàì
 êë éðéâá äéáâì àîåôã àçúô ïåì àäé àìå

á÷"äéàã àæø ïåì òãåà ä ãéáò å>àðéã åäá< åú 
àðéã åäá ãéáò àðéã àìá àäã ïåøîéé àìã ïéâá:  

 שלא לרשעים אוי ,אלעזר רבי אמר
 להשמר יודעים ולא משגיחים ולא יודעים

 שכל הוא ברוך הקדוש ומה .מחטאיהם
 מה כל עושה אינו דין ודרכיו אמת מעשיו

 כדי ,לצדיקים שמגלה עד בעולם שעושה
 אצל ,אדם לבני פה פתחון להם יהיה שלא

 לעשות להם שיש שכן כל לא אדם בני
 הרע לשון אדם בני ידברו שלא דבריהם

 'מה נקיים והייתם" כתוב וכן .הםעלי
 יהיה שלא לעשות להם ויש ".ומישראל

 אם בהם ויתרו ,אדם לבני פה פתחון להם
 שלא ,שמרילה משגיחים ולא חוטאים הם

 הוא ברוך הקדוש של הדין למדת תהיה
 ומעשים בתשובה ,ובמה .אליהם פה פתחון
  .כשרים

 éåå øæòìà éáø øîà]ïåì[ ïéòãé àìã àéáééçì 
 åäééáåçî àøîúñàì ïéòãé àìå ïéçéâùî àìå

á÷ äîå" ïéã äéúçøåàå èåù÷ éäåãáåò ìë éã ä
 åäì éìâã ãò àîìòá ãéáòã äî ìë ãéáò àì
 éðáì àîåôã àçúô ïåì àäé àìã ïéâá àéé÷éãöì

àùðàùð éðá éáâ à ïåì úéàã ïëù ìë àì 
]éìî ãáòéîìåäï[ àéèñ àùð éðá ïåììîé àìã 

 áéúë ïëå ïåäéìò)áë áì øáãîá ( íéé÷ð íúééäå
åäéî" ïåì àäé àìã ãáòéîì ïåì úéàå ìàøùéîå ä

 ïàèç ïåðéà éà ïåäá ïåøúéå àùð éðáì äô ïåçúô
 úãîì äéì àäé àìã àøîúñàì éçâùî àìå

á÷ã àðéã"å åäééáâì àîåôã àçúô ä äîá
ïøùëã ïéãáåòå äáåùúá:  

 אני המכסה אמר 'וה" ,בא וראה
 ברוך הקדוש ,יהודה רבי אמר ".מאברהם

åäéå éæç àú" íäøáàî éðà äñëîä øîà ä
)æé çé úéùàøá( à"á÷ äãåäé ø" àòøà ìë áäé ä
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  :íäøáàì  לאברהם הארץ כל את נתן הוא
  íìòðä ùøãî:  
 ."' וגומאברהם אני המכסה אמר 'וה"
 האנשים משםויקומו " ,למעלה כתוב מה

 דין לעשות ," סדוםפני עלוישקיפו 
 אני המכסה" ,אחריו כתוב מה .ברשעים
 הקדוש אין ,חסדא רב אמר ".מאברהם

 שנמלך עד ברשעים דין עושה הוא ברוך
 מנשמת" שכתוב זהו .צדיקים של בנשמתם

 אני המכסה" וכתוב ,"יאבדו אלוה
 םכלו ,הוא ברוך הקדוש אמר ".מאברהם

 לעשות דין ברשעים עד שאמלך לי יש
 הרשעים ,להם ואומר ,הצדיקים תובנשמ
 שכתוב ,דין בהם אעשה ,לפני חטאו

 רבה כי סדום ועמורה זעקת 'ה ויאמר"
 הנשמה ,אבהו רבי אמר. "' וגווחטאתם

 אליו להתקרב יראה והיא ,במקומה עומדת
 ן"למטטרו שיאמר עד ,כלום לפניו ולומר

 זהו .שרצתה מה מרותא לפניו שיגישנה
 תספה האף ויאמר אברהם ויגש" שכתוב

  ."' וגולך חלילה ,'וגו רשע עם צדיק

åäéå"åâå íäøáàî éðà äñëîä øîà ä '
)æé çé úéùàøá ( äìòîì áéúë äî) çé úéùàøá

æè ( íåãñ éðô ìò åôé÷ùéå íéùðàä íùî åîå÷éå
 äñëîä åéøçà áéúë äî íéòùøá ïéã úåùòì

à íäøáàî éðà" àãñç ø àåä êåøá ùåã÷ä ïéà
 ìù ïúîùðá êìîðù ãò íéòùøá ïéã äùåò

ää íé÷éãö" ã)è ã áåéà (åìà úîùðî" åãáàé ä
 êåøá ùåã÷ä øîà íäøáàî éðà äñëîä áéúëå
 êìîàù ãò íéòùøá ïéã úåùòì éì ùé íåìë àåä

äì øîåàå íé÷éãöä úîùðá)í( åàèç íéòùøä 
 áéúëã ïéã íäá äùòà éðôì)ë çé úéùàøá (

 øîàéååäé" äáø éë äøåîòå íåãñ ú÷òæ ä
åâå íúàèçå ' úãîåò äîùðä åäáà éáø øîà

 åéðôì øîåìå åéìà áø÷úäì äàøé àéäå äîå÷îá
àù ãò íåìëååøèèîì øî" åéðôì äðùâéù ï

ù äî øîàúåøöúää ä" ã)âë íù (ùâéåà 
 äìéìç òùø íò ÷éãö äôñú óàä øîàéå íäøáà

åâå êì':  
 הנשמה ."' וגוםיצדיק שיםיחמ יש אולי"

 שמא ,עולם של רבונו ,ואומרת פותחת
 ואף .תורה של פרשיות בחמשים נתעסקו

 להם יש שכר ,לשמה נתעסקו שלא פי על
 כתוב מה .לגיהנם יכנסו ולא הבא לעולם
 םובסד אמצא אם 'ה ויאמר" ,אחריו

 אותן ,)שנינו( והרי. "' וגוצדיקים חמשים
 אלא .היו ושלש חמשים יתרות פרשיות

 ,בתורה הם ספרים חמשה ,בהוא רבי אמר
 ,הדברות עשרת נכללים ואחד אחד ובכל

 חשב .העולם נברא שבהם מאמרות עשרה
 עוד. חמשים הוא ,מהם אחד בכל עשרה

 ,עולם של רבונו ,ואומרת הנשמה פותחת
 קבלו שמא ,בתורה נתעסקו שלא פי על אף
 ונתכפר דין בבית שחטאו מה על נשםוע

 ".סיףוי אל יכנו ארבעים" שנאמר ,להם
 להתכפר יםיד לפניהם שוישנתבי וממה

 מה .לגיהנם יכנסו שלא להם )לפניהם(
 בעבור אעשה לא" ,אחריו כתוב

åâå íé÷éãö íéùîç ùé éìåà ')ãë íù ( äîùðä
 å÷ñòúð àîù íìåò ìù åðåáø úøîåàå úçúåô

ðá 'ô å÷ñòúð àìù éô ìò óàå äøåú ìù úåéùø
 åñðëé àìå àáä íìåòì íäì ùé øëù äîùì

 äéøúá áéúë äî íðäéâì)åë íù (åäé øîàéå" ä
åâå íé÷éãö íéùîç íåãñá àöîà íà ' àäå

)ïðéðú (]øéúé[ úåéùøô ïåðéà >ð" âååä<á àìà 
 ìëáå äøåúá íä íéøôñ äùîç åäáà éáø øîà

úåøáãä úøùò íéììëð ãçàå ãçà äøùò 
 ìëá äøùò áåùç íìåòä àøáð íäáù úåøîàî

ä ïåäðî ãçàåíéùîç â  äîùðä úçúåô ãåò
 å÷ñòúð àìù éô ìò óà íìåò ìù åðåáø úøîåàå

]äøåúá[ åàèçù äî ìò íùðåò åìá÷ àîù 
 øîàðù íäì øôëúðå ïéã úéáá)â äë íéøáã (

 íäéðôì åùééáúðù äîîå óéñåé àì åðëé íéòáøà
 øôëúäì íééã)íäéðôì( ]íäì[ åñðëé àìù 

                                                           

  ).א"ד(ן "ש עם הכולל מטטרו"ו שמושית ומילת יג"הוא א
שכינתא , ל"א וז"ח ע"ז ל"בתיקו'  וע.)ג"ו ע"ז ל"א בתיקו"בגר('  נצבים וילך הם א,ד"ג שיש באמת נ"אע ב
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 יש אולי ,ואומרת פותחת עוד". הארבעים
 צדיקים ביניהם יש אולי ,שלשים שם

 בפסוק ותהרמוז מעלות שלשים שהשיגו
 ב"בל כלולים והם ,"שנה בשלשים ויהי"

 .ספירות 'וי אותיות ב"כ שהם ,נתיבות
 פותחת עוד. לשמנה כלולים הם לפעמים
 שמא ,עשרים שם ימצאון אולי ,ואומרת

 שכר להם ויש תורה לתלמוד בנים יגדלו
 ,יום בכל פעמים שתי הדברות עשרת
  "כל" ,יצחק רבי שאמר

 áéúë äî íðäéâì åéøçà)çë çé úéùàøá ( àì
íéòáøàä øåáòá äùòàà úøîåàå úçúåô ãåò 

 éìåà> íé÷éãö íäéðéá ùé éìåà íéùìù íù ùé
 ÷åñôá íéæåîøä úåìòî íéùìù åâéùäù

)à à ìà÷æçé ( íéìåìë íäå äðù íéùìùá éäéå
ìá"úåáéúð ááë íäù " úåøéôñ øùòå úåéúåà á

 íä íéîòôì úçúåô ãåò äðåîùì íéìåìë
éìåà úøîåàå< íù ïåàöîé ]íéøùò) [äøùò( 

 øëù íäì ùéå äøåú ãåîìúì íéðá åìãâé àîù
 øîàã íåé ìëá íéîòô éúù úåøáãä úøùòì

ìë ÷çöé éáø  
  ä÷/à  
  øäæ  

 ,לעולמים ירושה נחלתל לו להיות
 אהור אתה אשר הארץ כל את כי" שכתוב

 עיניך נא שא" וכתוב ,"' וגואתננה לך
 ברוך הקדוש הצטרך מכן ולאחר ".וראה
 אמר .הללו המקומות את רולעק הוא

 הארץ את נתתי כבר ,הוא ברוך הקדוש
 אב כי" שכתוב ,לכל אב והוא ,לאברהם

 למחות לי נאה ולא ,"נתתיך גוים המון
 לו שקראתי לאביהם להודיע בלי בנים

 לכן .להודיעו צריךלכן ו ,הביוא אברהם
 מאברהם אני המכסה אמר 'וה" )אמר(

  ".שהוע אני אשר

 áéúëã ïéîìòì àúåøé úðñçà äéì éåäîì
)åè âé úéùàøá(  äúà øùà õøàä ìë úà éë

åâå äððúà êì äàåø ' áéúëå)ãé íù ( àð àù
á÷ øúáìå äàøå êéðéò" àø÷òàì êéøèöà ä

á÷ øîà ïéìà ïéøúà" àòøà úé úéáäé øáë ä
 áéúëã àìëì àáà àåäå íäøáàì)ä æé íù (ë é

 ïéðá éçîîì éì úåàé àìå êéúúð íéåâ ïåîä áà
 éáäåà íäøáà äéì úéø÷ã ïåäåáàì òãåà àìå

)ç àî äéòùé(  ïéâá äéì òãåàì êéøèöà êë ïéâáå
 êë)øîà (åäéå" íäøáàî éðà äñëîä øîà ä

 äùåò éðà øùà)æé çé íù(:  
 של ותנותווענ בא וראה ,אבא רבי אמר
 רוךב הקדוש לו שאמר גב על שאף ,אברהם

 כל ועם ,"רבה כי רהוועמ סדום זעקת" הוא
 לעשות שרוצה לו והודיע עמו שהאריך זה
 לוט את להציל ממנו קשיב לא ,םובסד דין

 שלא בשביל ,מהול .דין בו יעשה ולא
 הקדוש שלח זה ועל. ממעשיו שכרלתבוע 

 ,אברהם בגלל והצילו לוטל הוא ברוך
 וישלח אברהם את יםויזכור אלה" שכתוב

 אשר" זה מה ."' וגוההפכה מתוך טלו את
 משום לאא ,ארתבנ הרי ,"לוט בהן ישב

 מכולם )ביניהם( נמצא ולא רשעיםשכולם 
 ,למדנו מכאן .ללוט פרט זכות דבר לו שיש

. חרב הוא רשעים בו שדרים מקום שבכל
 ,לוט ישב בכולם וכי ,"לוט בהן ישב אשר"

éæç àú àáà éáø øîàâ íäøáàã àúåðúåðò 
òàã"á÷ äéì øîàã â" éë äøåîòå íåãñ ú÷òæ ä

 äáø)ë íù( éøåàã àã ìë íòå äéì òãåàå äéîò ê
 äéî÷ àòá àì íåãñá àðéã ãáòîì éòáã
 éàî àðéã äéá ãéáòé àìå èåìì äéì àáæùì
 ìòå éåãáåò ïî àøâà òáúîì àìã ïéâá àîòè

á÷ çìù àã" íäøáàã äéðéâá äéì áéæùå èåìì ä
 áéúëã)èë èé íù (éäìà øåëæéå" íäøáà úà í

åâå äëôää êåúî èåì úà çìùéå ' áùé øùà éàî
åì ïäá è)íù ( åäìåëã ïéâá ìáà øîúà àä

 çëúùà àìå ïéáééç)åäééðéá ( äéì úéàã åäìëî
 éãéî>ã< øúà ìëá àðôéìåà ïàëî èåì øá åëæ

 ïäá áùé øùà åäéà áéøç ïéáééç äéá ïéøééãã
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 ואם .חרבו ולא שביםומי היו בגללו אלא
 .אברהם בזכות אלא ,לא ,תובזכו תאמר

 שאדם ששמוש בא וראה ,שמעון רבי אמר
 ,בעולם עליו מגן שמוש אותו ,לצדיק עושה

 ,רשע שהוא גב על שאף אלא ,עוד ולא
  .אותם ועושה מדרכיו לומד

èåìà ååä äéðéâá àìà èåì áéúé äåä åäìëá éëå 
 àìà àì äéúåëæá àîéú éàå åáøçúà àìã éáúé

à íäøáàã äéúåëæá" ø àùåîùã éæç àú ïåòîù
 äéìò ïéâà àùåîù àåää äàëæì ùð øá ãéáòã

òàã àìà ãåò àìå àîìòá" àáééç åäéàã â
ïåì ãéáòå éåçøåàî óéìåà:  

 לוט שהתחבר משום שהרי ,בא וראה
 כל למד שלא גב על אף ,אברהם עם

 כמו הבריות עם חסד לעשות למד ,מעשיו
 את מישב שהיה ווזה ,אברהם עושה שהיה

 שהיו זמן אותו כל הערים תןאו כל
 אמר. ביניהם לוט שנכנס אחר שביםוימ

 זזה לא ששכינה בא וראה ,שמעון רבי
 הוא ברוך שהקדוש שעה באותה מאברהם

 הוא ברוך שהקדוש זמן באותו( לו אמר
 שכינה והרי ,אלעזר רבי לו אמר ).עמו

 זו )דרגהב( שהרי ,עמו מדברת היתה
 תובשכ ,הוא ברוך הקדוש אליו התגלה

 באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא"
 מה וראה ובא. ודאי זה כך ,לו אמר ".שדי

 כי רהוועמ סדום זעקת 'ה ויאמר" ,כתוב
 ויאמר" ולבסוף ,"אמר 'וה" בהתחלה ".רבה

 הדרגה זוהי ."' וגורהוועמ סדום זעקת 'ה
 הדרגה על לו שהתגלתה העליונה

  .התחתונה

äá èåì øáçúàã ïéâá àäã éæç àú äéã
 éåãáåò ìë óéìåà àìã áâ ìò óà íäøáàã
 ãéáò äåäã äîë ïééøá íò åáéè ãáòîì óéìåà
 ìë éúø÷ ïåðéà ìëì áéúåàã àåä àãå íäøáà

à åäééðéá èåì ìàòã øúá åáúéã àðîæ àåää" ø
 äéðî éãòà àì àúðéëùã éæç àú ïåòîù

 àéääá íäøáàã>àúòù <)àðîæ(á÷ã " ä> øîà
á÷ã àðîæ àåääá äéì"ä<áò à äéî" éáø ì

 àäã äéîò ìéìî äåä àúðéëù àäå øæòìà
)àâøãá (á÷ äéìò éìâúà àã" áéúëã ä) å úåîù
â ( ìàá á÷òé ìàå ÷çöé ìà íäøáà ìà àøàå

à éãù" áéúë äî éæç àúå éàãå àåä éëä ì
)ë çé úéùàøá (åäé øîàéå" äøåîòå íåãñ ú÷òæ ä

åäéå àúéîã÷á äáø éë" øîàéå óåñáìå øîà ä
åäé" ú÷òæ äåâå äøåîòå íåãñ ']åäéà àã) [åäéàã( 

 äàúú àâøã ìò äéì éìâúàã äàìò àâøã®:  

  íìòðä ùøãî:  
 לבית ומוליכו תורה לתלמוד בנו המגדל

 כאלו הכתוב עליו מעלה ,ובערב בבוקר רבו
 .יום בכל פעמים שתי התורה )עליו(קיים 

 בעבור אשחית לא ויאמר" ,כתוב מה
 וליא ,ואומרת פותחת עוד". העשרים
 של רבונו ,אומרת .עשרה שם ימצאון

 העשרה מאותם היו שמא ,עולם
 שכר שנוטל הכנסת בית של הראשונים

 ,)בו( כתוב מה .אחריהם שבאים כולם כנגד
 זה כל". העשרה בעבור אשחית לא ויאמר"

 כיון .הרשעים על לומר הצדיק לנשמת יש
 'ה וילך" ,כתוב מה ,כלום בידם נמצא שלא

 שב ואברהם אברהם אל לדבר כלה כאשר
 מעלתו למקום ,"מוולמק" מהו ".מוולמק

 להתפלל לאדם לו מצוה ,רבי אמר. הידועה
 יכנסו ולא למוטב שיחזרו כדי הרשעים על

 åáø úéáì åëéìåîå äøåú ãåîìúì åðá ìãâîä
 íéé÷ åìàë áåúëä åéìò äìòî áøòáå ø÷áá

)åéìò (á äøåúä ' áéúë äî íåé ìëá íéîòô
)àì çé úéùàøá ( øåáòá úéçùà àì øîàéå

 íù ïåàöîé éìåà úøîåàå úçúåô ãåò íéøùòä
î åéä àîù íìåò ìù åðåáø úøîåà äøùò íúåà

 øëù ìèåðù úñðëä úéá ìù íéðåùàøä äøùòä
 áéúë äî íäéøçà íéàáù íìë ãâðë)äéá()  íù

áì( ùé äæ ìë äøùòä øåáòá úéçùà àì øîàéå 
 àìù ïåéë íéòùøä ìò øîåì ÷éãöä úîùðì

 áéúë äî íåìë íãéá àöîð)âì íù( åäé êìéå" ä
 áù íäøáàå íäøáà ìà øáãì äìë øùàë

å÷îì åîå÷îì åäî åîå÷îìäòåãéä åúìòî íâ 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ”קח ע א
 )א"נוסף בהגהות הגר(מליל  ב
ונכדי הביא ראיה מבריוני דהוי בשבבותיה (מ "א. משמע שתפלה מועלת להחזיר בתשובה את הרשע ג
מ וכיוצא דכשהוא "ד ר"דל. האי דיחוי חוזר ונראה) (מ אבל הכא קאי אכל אדם"ודחה דשאני ר' מ כו"דר

  ).א"נ) (ן"מאי. 'מים ודאי מצי להתפלל דהא הורשה להתפלל וליחד כוירא ש
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 שק לבושי בחלותם ואני" שכתוב ,לגיהנם
 להתפלל לאדם לו אסור ,רבי ואמר ."'וגו
 ,העולם מן שיסתלקו הרשעים על

 מן לתרח הוא ברוך הקדוש סלקו שאלמלא
 בא לא ,זרה עבודה עובד כשהיה העולם
 לא ישראל ושבטי ,לעולם אבינו אברהם

 לא והתורה ,המשיח ומלך דוד והמלך ,היו
 והחסידים הצדיקים אותם וכל ,נתנה

 ,יהודה רבי אמר .בעולם היו לא והנביאים
 נמצא שלא הוא ברוך הקדוש שרואה כיון

 מה ,הענינים אותם מכל כלום ברשעים
  ."' וגומהוסד המלאכים שני ויבאו" ,כתוב

 íéòùøä ìò ììôúäì íãàì åì äåöî éáø øîà
 áéúëã íðäéâì åñðëé àìå áèåîì åøæçéù éãë

)âé äì íéìäú (åâå ÷ù éùåáì íúåìçá éðàå '
 íéòùøä ìò ììôúäì íãàì åì øåñà éáø øîàå
 àùãå÷ å÷ìñ àìîìàù íìåòä ïî å÷ìúñéù
 äãåáò ãáåò äéäùë íìåòä ïî çøúì àåä êéøá

á àì äøæ ìàøùé éèáùå íìåòì åðéáà íäøáà à
 àì äøåúäå çéùîä êìîå ãåã êìîäå åéä àì
 íéàéáðäå íéãéñçäå íé÷éãöä íúåà ìëå äðúð
 äàåøù ïåéë äãåäé éáø øîà íìåòá åéä àì
 íåìë íéòùøá àöîð àìù àåä êåøá ùåã÷ä

 áéúë äî íéðééðòä íúåà ìëî)à èé úéùàøá( 
åâå äîåãñ íéëàìîä éðù åàáéå'  

  ÷ä/á  
  øäæ  
 אלי הבאה הכצעקתה ואראה נא ארדה"
 לאותם תאמר אם ,אמר למי ".כלה עשו

 את ומצוה זה עם מדבר ראה מי ,המלאכים
 עומדים שברשותו ,אמר לאברהם אלא ,זה

 לאותם ,אחר דבר .הללו המקומות
כתוב  מהל ,לאברהם שנאמר מה ,מלאכים

 .עשו זה מה ,עשה בולכת צריך היה ,"עשו"
 .ממנו זזה שלא ושכינה אברהם זה )אלא(
 ,למלאכים שנאמר מה "עשו" )אחר דבר(

 נמצאים והיו ,םלַש מניםומז שהיו משום
 ,אחר דבר". עשו" זה ועל ,דין לעשות

 הקדוש וכי .עבדו כתרגומו לעשות "עשו"
 ארדה" אמר שהוא יודע היה לא הוא ברוך

 אלא .לפניו גלוי הכל והרי ,"ואראה נא
 ,הדין לדרגת הרחמים מדרגת "נא ארדה"

 זו ראיה ,"ואראה" .ירידה )זו(והיינו 
. אותם ידון דין באיזה עליהם להשגיח
 .לרע ראיה ומצאנו לטוב ראיה מצאנו
 בני את אלהים וירא" שכתוב ,לטוב ראיה

 נא ארדה" שכתוב לרע ראיה ".וידע ישראל
 ירידה ומצאנו לטוב ירידה מצאנו( ".ואראה

 ,"סיני הר על 'ה וירד" שכתוב ,לטוב .לרע

 åùò éìà äàáä äú÷òöëä äàøàå àð äãøà
 äìë)àë çé úéùàøá (øîà÷ ïàîìà àîéú éà 

ïéëàìî ïåðéàìá ãé÷ôå àã íò ìéìî àîç ïàî 
àìà àãì ïéîéé÷ äéúåùøáã øîà÷ íäøáàì 

 äî ïéëàìî ïåðéàì øçà øáã éøúà ïåðéà
 éòáî äùò åùò àîòè éàî íäøáàì øîúàã

 åùò éàî äéì)àìà ( àìã àúðéëùå íäøáà àã
 äéðî éãòà>øçà øáãú< øîúàã äî åùò 

 ïéçëúùî ååäå ïîú ïéðéîæ ååäã ïéâá ïéëàìîì
áòîì åùò øçà øáã åùò àã ìòå àðéã ã

ãáòîìâ á÷ òãé äåä àì éëå åãáò åîåâøúë" ä
 øîà åäéàã)àë çé úéùàøá ( äàøàå àð äãøà

 àâøãî àð äãøà àìà äéî÷ éìâúà àìë àäå
 åðééäå àðéãã àâøãì éîçøã)éàä (ãéøé]ä[ 

 äééàø äàøàå]àã[ ïàîá ïåäéìò àçâùàì àéä 
 äééàø ïçëùàå áèì äééàø ïçëùà ïåì ïéãé àðéã

 áéúëã áèì äééàø ùéáì)åîùäë á ú ( àøéå
éäìà" ùéáì äééàø òãéå ìàøùé éðá úà í

                                                           

 ).א"נ(ש "ח הביא שנשתבשו הרבה במאמר זה והוא ביאר באורך ע"בז א
י כן "ז הקשה למי צוה הש"א ע"הזוהר מפרש עשו כלה כאלו היה כתוב עשו בשו. 'לאינון מלאכים כו ב

אלא לאברהם ] ותירץ[ופקד למלאכים ] אברהם[יינו ת למלאכים מי חמא שדבר עם זה דה"לעשותו כלה וכ
] מתורץ[כ מפרש והולך מה שקשה על כל אחד מהנך תירוצים ואיך "אח. א לאינון מלאכים"ד. אמר כן
' עשה מיבעי ליה ותירץ אלא דא אברהם כו] קשה[ז התירוץ "לאברהם לפ] דאיתמר[ואמר מה . הקושיא

דאיתמר למלאכים ] מה[ותירץ עשו ] 'כו[מאן חמא ] מלאכים [הקושיא שהקשה לעיל לאינון] מקשה[כ "ואח
הוא בניקוד קמץ כפשוטו לראות מעשי אנשי סדום ומה ] עשו[ל "א עשו דיעבד ר"אמר ד] כ"אח[' כו

 ).ה"של(ל "נפשא וק] באנפי[הוא מילתא ] ה"קב[שמקשה וכי לא הוה ידע 
 .ו"מוסגר בדפ ג
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 ,לרע ירידה ".שם עמך ודברתי וירדתי"
 ,בדין עליהם להשגיח )בשביל ,"נא ארדה"

 אני המכסה" הוא ברוך הקדוש אמר זה ועל
  ".מאברהם

  

 äàøàå àð äãøà áéúëã]ð" äãéøé ïçëùà à
 áéúëã áèì ùéáì äãéøé ïçëùàå áèì) èé íù

ë (ä ãøéå ' éðéñ øä ìò)æé àé øáãîá ( éúãøéå
íù êîò éúøáãå[à )ïéâá( åäééìò àçâùàì 

á÷ øîà àã ìòå àðéãá" íäøáàî éðà äñëîä ä
)é çé úéùàøáæ:(  

 ".ועצום גדול לגוי יהיה היו ואברהם"
 להודיע כדי אלא .כאן הזו הברכה מהל
 יושב הוא ברוך שהקדוש בשעהאפילו ש

 יושב שהרי ,משתנה לא ,העולם על בדין
 והכל ,זה על וברחמים )ויושב( זה על בדין

 ,יהודה רבי אמר. אחת ובשעה אחד ברגע
 ,"רצון עת 'ה לך תפלתי ואני" כתוב והרי

 שאינו ולפעמים ,רצון עת שהוא עמיםלפ
 שלא ולפעמים ,ששומע לפעמים .רצון עת

 שלא ולפעמים ,שנמצא לפעמים .שומע
 הווקרא בהמצאו 'ה דרשו" שכתוב .נמצא

 ליחיד כאן ,אלעזר רבי אמר. קרוב בהיותו
 לכל וכאן אחד למקום כאן ,לצבור כאן

 שקול שהוא אברהם את רךיב לכן .העולם
 השמים תולדות אלה" ובשכת ,העולם ככל

 .באברהם ושנינו )וכתוב( ,"בהבראם והארץ
 ,שנינו כך .שלשים בגימטריא "יהיה"

לעולם שלשים  מזמין הוא ברוך הקדוש
 את שהזמין כמו ,ודור דור בכלצדיקים 

  . אברהם
  

 íåöòå ìåãâ éåâì äéäé åéä íäøáàå) úéùàøá
çé çé ( ïéâá àìà àëä àã äëøá àîòè éàî

ôàã àòãåàìá÷ã àúòùá åìé" àðéãá áéúé ä
 àã ìò àðéãá áéúé àäã éðúùà àì àîìò ìò

)áéúéå (]å[àãç àòâøá àìëå àã ìò éîçøáá 
à àãç àúòùáå" áéúë àäå äãåäé ø) èñ íéìäú

ãé (åäé êì éúìôú éðàå" åäéàã ïéðîæ ïåöø úò ä
 òîùã ïéðîæ ïåöø úò åäéà åàìã ïéðîæå ïåöø úò

ùàã ïéðîæ òîù àìã ïéðîæå àìã ïéðîæå çëú
 áéúëã çëúùà)å äð äéòùé (åäé åùøã" ä

à áåø÷ åúåéäá åäåàø÷ åàöîäá" ïàë øæòìà ø
 éìåëì ïàëå ãç øúàì ïàë øåáöì ïàë ãéçéì
 ìé÷ù åäéàã íäøáàì äéì êéøá êë éðéâá àîìò

 áéúëã àîìò ìëë)ã á úéùàøá ( úåãìåú äìà
 íàøáäá õøàäå íéîùä)áéúëå (]ïðéðúå[ 

éäé íäøáàá ïðéðú éëä íéùìù àéøèîéâá ä
á÷ ïéîæà íé÷éãö ïéúìú" ä>àøãå àøã ìëá< 

íäøáàì ïéîæàã äîë àîìòìâ:  
 ואל נכבד השלשים מן" ,ואמר פתח
 "נכבד השלשים מן" ."' וגובא לא השלשה

 הקדוש שמזמין צדיקים שלשים הם אלו
 .ממנו אותם יבטל ולא לעולם הוא ברוך

 השלשים מן" בו כתוב יהוידע בן ובניהו
 לא השלשה ואל. "מהם אחד הוא ,"נכבד

 האחרים לשלשת שקול שלא ,"בא
 לא השלשה ואל" .עליהם עומד שהעולם

 אותם עם .מהם כאחד במנין להיות ,"בא
 אבל ,בחשבון כנסילה זכה צדיקים שלשים

 להתחבר זכה שלא ,"בא לא השלשה ואל"
 "יהיה" .אחד בחלק עמהם ולהיות עמם
 הקדוש ולכן ,הוא שלשים ,ששנינו כמו

 שלשים אותם עם אותו ברך הוא ברוך

 øîàå çúô)ù"èé âë á (ïîãíéùìùä éëä  
åâå àá àì äùìùä ìàå ãáëð ' íéùìùä ïîéëä 

á÷ ïéîæàã íé÷éãö ïéúìú ïåðéà ïéìà ãáëð" ä
 òãéåäé ïá åäéðáå äéðî ïåì ìèáé àìå àîìòì

 íéùìùä ïî äéá áéúëéëä ãç åäéà ãáëð 
äééðî àúìúì ìé÷ù àìã àá àì äùìùä ìàå å

 àì äùìùä ìàå åäééìò íéà÷ àîìòã ïéðøçà
 ïéúìú ïåðéàá åäééðî ãçë àðééðîá éåäîì àá
 äùìùä ìàå ìáà àðáùåçá ìòéîì äëæ ïéàëæ
 ïåäîò éåäîìå åäá àøáçúàì äëæ àìã àá àì

åä ïéúìú ïðéðúã äîë äéäé àãç à÷ìåçáå ïéâáå 

                                                                                                                                                                                     

 .ו" דפ–  ירידה לביש ארדה נאא
ה והיה אומר כלם "ין הרגע שכועס הקבה בזמן בלעם לפי שהיה יכול לכו"מכאן קשה שלא זעם הקב ב
מ דיכול היה לכוין בזמן הזעם והיה דין על "ולק. מ"א. ע"והא באותו הרגע גופא מצי לרחם וצ' התוס' כדפי

  ).א"נ(ן "מאי. ק כי קצרתי"ישראל אף שהיה ברגע ההוא רחמים על אחר ודו
  ).הערת הזוהר(ז "בסוף הספר סימן י' מה שחסר כאן עי ג
 ).א"ד(ב ”ו עבהקדמה  ד
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  :á÷ êë"úìú ïåðéàá äéëøá äíé÷éãö ïé  .צדיקים
 הוא ברוך הקדוש לו אמר ,בא וראה

 ,"רבה כי סדום ועמורה זעקת" ,לאברהם
 לכל עושים שהם מה לפני עלתה שהרי

 שלא רגליהם מונעים העולם שכל ,העולם
 נחל פרץ" שכתוב , ועמורהםולסד כנסילה

 מאנוש דלו רגל מני הנשכחים גר מעם
 פורץ היה פרצה ,"גר מעם נחל פרץ" ".נעו

 .לשם שנכנסו העולם בני לאותם הנחל
 לולאכ נותן שהיה מי את שראה מי שכל

עומק ל אותו זורקים ,אחר לאדם ולשתות
 אותו שלוקח ומי ,)הנקרות בנקבי( הנהר

 נשכחים היו העולם בני כל זה ועל. כן גם
 להיכנס שלא רגליהם שמונעים ,רגל מני

 שהיו ,נעו מאנוש דלו ,שנכנס ומי ,לשם
 נותנים היו ולא ,ברעב וףהג את מדלדלים

 משאר דיוקנו ומשתנה ,ולשתות לאכול לו
 ".נעו מאנוש דלו" שכתוב ,העולם בני

 נעו" שם וכתוב ,"נעו" כאן כתוב
 מעגלים סוטים היו גם כך ".מעגלתיה

אפילו ו ,לשם להיכנס לא כדי ודרכים
  מנועים היו השמים עופות

à éæç àú"á÷ ì" íåãñ ú÷òæ íäøáàì ä
 éë äøåîòå äáø)ë çé úéùàøá(  ú÷éìñ àäã

 àîìò ìëã àîìò ìëì ïéãáò ïåðéàã äî éîã÷
 áéúëã äøåîòå íåãñá ìòéîì àìã åäééìâø éòðî

)ã çë áåéà ( ìâø éðî íéçëùðä øâ íòî ìçð õøô
 äåä äöøô øâ íòî ìçð õøô åòð ùåðàî åìã
 åäìëã ïîúì åìàòã àîìò éðá ïåðéàì ìçð õéøô

éîì éáäé ååäã ïàîì ïàîçã ùð øáì éúùîìå ìë
 äéì ïééãù àøçà)á÷åðáàéø÷ðã  ( à÷îåòá

)øäðãé (>àøäðã< ìòå éîð éëä äéì ìéèðã åäéàå 
 éòðîã ìâø éðî íéçëùð ååä àîìò éðá åäìë àã
 ùåðàî åìã ìàòã ïàîå ïîú ìòéîì àìã åäééìâø

 éáäé ååä àìã àðôëá àôåâ éìã ååäã åòð]äéì[ 
àùî äéð÷åéã éðúùàå éúùîìå ìëéîì éðá ø

 áéúëã àîìò)ã çë áåéà ( áéúë åòð ùåðàî åìã
 íúä áéúëå åòð àëä)å ä éìùî ( äéúåìâòî åòð

 ìòéîì àìã ïéçøåàå ïéìâòî ïàèñ ååä éîð éëä
éòðî ååä àéîù éôåò åìéôàå ïîú  

  å÷/à  
  øäæ  
 ידעו לא נתיב" שכתוב ,לשםלהיכנס מ
 על יםעקצו היו העולם כל ולכן ."' וגועיט

 שכולם ,ריותהִק כל ועל רהועמ ועלסדום 
  .היו אחד צורהכ

 áéúëã ïîú ìòéîì)æ çë áåéà ( åòãé àì áéúð
åâå èéò ' ìò ïéçååö ååä àîìò éìåë êë éðéâáå

 àðååâë åäìëã éúø÷ åäìë ìòå äøåîò ìòå íåãñ
ååä àãç:  

 לו אמר ".רבה כי סדום ועמורה זעקת"
 כבדה כי וחטאתם" ,לו אמר ,למה אברהם

 ".ואראה נא ארדה"כן  ל,"מאד
 ,הכצעקתם בולכת צריך היה ,"הכצעקתה"

 ושתי ," סדום ועמורהזעקת" כתוב שהרי
 הרי אלא .הכצעקתה למה אז ,היו ִקריות
 הברד קול שמתחת בצד ,בא וראה. פרשוה
 בטפה מתכנסים ,בכתף עשניםה  כלעולים
 ,רבה תהום נקבי לתוך ונכנסים אחת

 שרכא הוא אחד .באחד חמשה ונעשים
 צלולים קולות יש )צלולים הקולות(

 äáø éë äøåîòå íåãñ ú÷òæ)ë çé úéùàøá( 
 éë íúàèçå äéì øîà éàîà íäøáà äéì øîà
 äàøàå àð äãøà êë éðéâá ãàî äãáë
 áéúë àäã äéì éòáî íú÷òöëä äú÷òöëä
 éàîà ååä éúø÷ éøúå äøåîòå íåãñ ú÷òæ

ä àìà äú÷òöëäéæç àú äåî÷åà à  àøèñá
éúåúãàéøèå÷ ïé÷ìñ àãøáã àì÷ á åäìë 

 éá÷åð åâá ïéìàòå óéè ãçá éùðëúî àôúëá
 åäéà ãç ãçá ùîç åãéáòúà àáø àîåäúã

> ãë)éì÷ ïìéìö<âì÷ ïéìéìö àëéà ìïéã åäìëã 

                                                           

עשן הקליפות באחורי הכתף ונאספים לינק בחד ). א"ד(באותו צד שלמטה מאבן הברד שם עולה עשן  א
וכולן צלול לתבוע דין וקלא של האדם דסליק מתתא עולה לתבוע ' גבורות נעשו א' טיפה של החסדים וה
  ).א"נ(ב "הרש. מ פירוש הכל"מק' וע. 'ו כדין אתגלי וכו"דין ומתחבר עמהם וא

בטיפה ' כלם שהם בסוד הדין ואחיזא בכתפיים שהוא אחור של פנים פני הרחמים כולם מתאספי ב
 ).א"ד(אחת שהוא חד טיף לעורר דין בעולם 

  ).א"הגהות הגר(צלילן וקלילן  ג
 ).ו"דפ(קלין  ד
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 מלמטה שעולה ,אחדקול  נעשיםשכולם 
 הקול ואותו .כאחד ונמשכים ביניהם נכנס
 .למטה להמשך דין ותובע ויורד עולה

 הקדוש אז ,דין לתבוע עולה זה כשקול
 רבי אמר. בדין להשגיח מתגלה הוא ברוך

 זו .הכצעקתה מי ,"הכצעקתה" ,שמעון
 שכך ,יום כל דין עתשתוב הדין רתיגז

 דין רתיגז עומדת שנים כמה ,שנינו
 שאחי על הוא ברוך הקדוש מלפני ותובעת

 הדין שגזרת משום ,יוסף את מכרו יוסף
 הבאה הכצעקתה" זה ועל ,הדין על עקתצו

 כמו סוד זהו ".אלי הבאה" זה מה". אלי
 היאבבוקר ו באה היא בערב" שנאמר

 ,תמיד ,"אלי הבאה" או הוזה ".שבה
 והרי ,"לפני בא בשר כל קץ" וז כדוגמא
  .נתבאר הרי ,"כלה עשו" .נתבאר

ãç åãéáòúàà åäééðéá ìàò àúúî ÷éìñã àì÷ 
 àúçðå à÷ìñ àì÷ àåääå ãçë àëùîúàå

àì àðéã àòáú àì÷ éàä ãë àúúì àëùîú
á÷ àçâùàì éìâúà ïéãë àðéã òáúîì à÷ìñ" ä

 ïàî äú÷òöëä ïåòîù éáø øîà àðéãá
àðéã úøæâ àã äú÷òöëäá ìë àðéã àòáúã 

 àðéã úøæâ àîéé÷ ïéðù äîë ïðéðú éëäã àîåé
á÷ éî÷î àòáúå" óñåéì óñåéã éåçà åðéáæã ìò ä

 àã ìòå àðéã ìò úçååö àðéã úøæâã ïéâá
ú÷òöëäéàî éìà äàáä äâ àåä àã éìà äàáä 

 øîà úàã äîë àæø)ãé á øúñà ( àéä áøòá
 éìà äàáä àåä àãå äáù àéä ø÷ááå äàá

 àã àðååâë øéãú)âé å úéùàøá ( àá øùá ìë õ÷
äìë åùò øîúà àäå éðôì:  

 צדיק תספה האף ויאמר אברהם ויגש"
 אב ראה מי ,יהודה רבי אמר ".רשע עם

 כתוב בנח , וראה בא,אברהם כמו הרחמים
 לפני בא בשר כל קץ לנח אלהים ויאמר"

 ולא ושתק ,"פרוג עצי בתית לך עשה ,'וגו
 אבל .רחמים קשיב ולא דבר לו אמר

 הוא ברוך הקדוש לו שאמר בשעה ,אברהם
 ארדה', וכו רבה כי סדום ועמורה זעקת"

 אברהם ויגש" כתוב מיד', וכו "ואראה נא
 אמר ".רשע עם צדיק תספה האף ויאמר

 בשלמות עשה לא אברהם אף ,אלעזר רבי
 ולא זה לא ,דברשום  עשה לא נח ,כראוי

 ימות שלא כראוי דין בקש אברהם .זה
 עד מחמשים והתחיל ,רשע עם צדיק

 בקש שלא ,השלים ולא עשה ,עשרה
 שלא אברהם שאמר ,כך ובין כך בין רחמים

 עשה מי אבל. מעשיו שכר לתבוע רוצה
 שאמר שכיון ,המש זה ,כראוי בשלמות

 ,'וגו הדרך מן מהר סרו" הוא ברוך הקדוש
 מיד ,"לו וישתחוו מסכה עגל להם עשו

 ,"' וגואלהיו 'ה פני את משה ויחל" כתוב
 ואם ,חטאתם תשא אם ועתה" שאמר עד
 על ואף ".כתבת אשר מספרך נא מחני אין
 לו שאמר עד משם זז לא ,חטאו שכולם גב
 השגיח לא אברהם אבל ".כדברך סלחתי"

 .לא ,לא ואם ,צדיק בהם נמצא אם אלא
 דורו על שיגן אדם בעולם היה לא זה על

)å( øîúà àä)âë çé úéùàøá(  íäøáà ùâéå
 éáø øîà òùø íò ÷éãö äôñú óàä øîàéå
 àú íäøáàë àúåðîçøã àáà àîç ïàî äãåäé

ç áéúë çðá éæ)íùâé å  (éäìà øîàéå" õ÷ çðì í
åâå éðôì àá øùá ìë ' øôâ éöò úáéú êì äùò

 ìáà éîçø àòá àìå éãéî äéì øîà àìå ÷éúùàå
á÷ äéì øîàã àúòùá íäøáà" íåãñ ú÷òæ ä

åâå äáø éë äøåîòå ')ë çé íù(  äàøàå àð äãøà
åâå ')àë íù ( øîàéå íäøáà ùâéå áéúë ãéî

ò ÷éãö äôñú óàä óåà øæòìà éáø øîà òùø í
 ãéáò àì çð úåàé à÷ãë åîéìù ãáò àì íäøáà
 à÷ãë àðéã òáú íäøáà éàä àìå éàä àì éãéî
 éøàùå àáééç íò äàëæ úåîé àìã úåàé
 àòá àìã íéìùà àìå ãáò äøùò ãò íéùîçî
 àðéòá àì íäøáà øîàã êë ïéáå êë ïéá éîçø

ãáåò øâà òáúîìåéã åîéìù ãáò ïàî ìáà 
 à÷ãëá÷ øîàã ïåéëã äùî àã úåàé" ä) úåîù
ç áì (åâå êøãä ïî øäî åøñ ' ìâò íäì åùò

 áéúë äî ãéî åì ååçúùéå äëñî)àé íù ( ìçéå
åäé éðô úà äùî"ìà ääåâå åé ' äúòå øîàã ãò

 êøôñî àð éðçî ïéà íàå íúàèç àùú íà
òàå úáúë øùà" ãò ïîúî ææ àì åèç åäìëã â

áà ìáà êøáãë éúçìñ äéì øîàã àì íäø

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(דתהומא רבא ותובע דין ' מ שעולה מנוק"א בגימטריא ס"קל א
 ).א"נ(פירוש לילית נקראת כן  ב
 ).הערת הזוהר(א ”קז ע ג
 ).א"נ(מחה זכויותי ומחול להם ' ל שזה סוד מחני נא פי"קש בעד שכר צדקותיו ונמשמע אבל משה ב ד
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 אברהם ויגש. "נאמן רועה שהוא ,משה כמו
 אולי ,זה את לבקש עצמו התקין ,"ויאמר
 מחמשים התחיל ,חמשים שם ימצאו
 שהוא ,עשרה עד ,לדעת ראשית שהוא
 עד ,יצחק רבי אמר. הדרגות כל סוף עשירי
 השנה ראש שבין ימים עשרה אלו ,עשרה
 עד מחמשים התחיל לכן ,הכפורים ליום

 מכאן אמר ,לעשרה שהגיע וכיון. עשרה
 לכן ,בתשובה שעומד מקום אינו ולמטה

  .לעשרה מתחת ירד לא

 àì åàì íàå éàëæ åäá çëúùà éà àìà çâùà
 äéøã ìò ïéâéã ùð øá àîìòá äåä àì àã ìòå
 øîàéå íäøáà ùâéå àðîéäî àéòø åäéàã äùîë
 íù ïåàöîé éìåà àã òáúîì äéîøâ ïé÷úà

íéùîçà  òãðîì àúåøéù åäéàã íéùîçî àøù
 øîà ïéâøã ìëã àôåñ äàøéùò åäéàã äøùò ãò

à äøùò ãò ÷çöé éáø ùàø ïéáã ïéîåé äøùò ïéì
 ãò íéùîçî àøù êë ïéâá íéøåôëä íåéì äðùä

äøùòá àúúìå ïàëî øîà äøùòì àèîã ïåéëå 
 åàì>àåä< àì êë éðéâá äáåùúá àîéé÷ã øúà 

äøùòî àúúì úçð:  
 בערב מהוסד המלאכים שני ויבאו"
 כתוב מה בא וראה ,יוסי רבי אמר ."'וגו

  כאשר 'ה וילך" ,למעלה

ðù åàåáéååâå áøòá äîåãñ íéëàìîä é' 
)à èé úéùàøá( áéúë äî éæç àú éñåé éáø øîà 

 àìéòì)âì çé íù (åäé êìéå"øùàë ä:  
  íìòðä ùøãî:  

 אשר הגוים ואלה" ,זה בפסוק פתח רבי
 ,רבי אמר ".ישראל את בם לנסות 'ה הניח

 עומד )העולם ואין( ,עולם באותו ראיתי
  באותם אלא )מעלה ואין(

äá çúô éáø àø÷ éà)à â íéèôåù ( äìàå
åäé çéðä øùà íéåâä" ìàøùé úà íá úåñðì ä

 àîìò àåääá úéåä éæç éáø øîà)àîìò úéìå 
àìà íéà÷( ]äìòî úéìå[ áïåðéà  

  å÷/á  
  øäæ  
 כיון שהרי ".אברהם אל לדבר להיכ

 שב ואברהם מאברהם שכינה שנפרדה
 מהוסד המלאכים שני ויבאו" אז ,למקומו

 ,השכינה עם הסתלק חדא שהרי ,"בערב
 אותם שראה כיון. שנים אותם ונשארו

 אותם כל וכי ,מהול ,אחריהם רץ ,לוט
 להם ונתן לביתו םהכניס הוא באים שהיו

 הרגו לא איך העיר ובני ,ולשתותלאכול 
 ,הוא ומה ,דין העש תולִב שהרי ,אותו

 ,אחד לעני לחם פת נתנה לוט ו שלתשִב
 הושיבוהו בדבש אותה ומרחו ,בזה ידעו

 אלא .אותה אכלו שהצרעות עד ,הגג בראש
בני העיר ש חשב ,בלילה היה שזה משום

 שנכנסו כיון ,זה כל ועם. בו יסתכלו לא
. הבית את והקיפו כולם התכנסו ,לבית
 ,אחריהם לוט רץ למה ,יצחק רבי אמר

 וירץ לוט וירא" שכתוב )משום אלא(

 ùøôúàã ïåéë àäã íäøáà ìà øáãì äìë
 ïéãë äéøúàì áú íäøáàå íäøáàî àúðéëù

)à èé úéùàøá( äîåãñ íéëàìîä éðù åàáéå 
 åøàúùàå àúðéëùá ÷ìúñà ãç àäã áøòá

çã ïåéë ïéøú ïåðéà éàî åäééøúá èäø ïåì èåì àî
åäéà ïééúà ååäã ïåðéà ìë éëå àîòèâ ïåì ìéòà 

 êéä àúî éðáå éúùîìå ìëéîì ïåì áéäéå äéúéáì
 éàîå àðéã ãáò äéúøáì àäã äéì ïéìè÷ àì
 ãçì àîäðã àúô úáäé èåìã äéúøáã àåä
 ùéøá äåáúåàå àùáåã äåôù äá åòãé àéðò

äã ïéâá àìà éòøö äåìëàã ãò àøâéà àéìéìá äå
 ïåìëúñé àìã áéùçì àã ìë íòå àúî éðá äé

 åøçñàå åäìë åùðëúà àúéáì åìàòã ïåéë
 èåì èäø éàîà ÷çöé éáø øîà àúéáì

 åäééøúáà)ïéâá àìà ( áéúëã)íù ( èåì àøéå

                                                                                                                                                                                     

כחדא אזלין והם הם ' כ יסוד ומ"שערים או מחסד דרגא דיליה עד הוד ואח' פירוש מבינה שיש בה נ א
  ). א"נ(מ "א. 'עד עשרה מ' הם נ' ת עד המ"או מת' כל אחד נחשב לי

  ).הערת הזוהר(י "ח' בסוף הספר סי' מה שחסר כאן עי ב
 ).א"ד(א "לעיל סב ע ג
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 אחד .ייסא ורבי חזקיה רבי ".לקראתם
 ,אמר ואחד ,עמם ראה אברהם תדמו ,אמר

 לוט וירא" כאן כתוב .עמהם באה שכינה
 לקראתם וירץ" שם וכתוב ,"לקראתם וירץ

 אף ,שכינה ראה להלן מה ".האהל מפתח
 וירץ לוט וירא. "שכינה ראה כאן

 ף"באל י"אדנ נא הנה ויאמר ,"לקראתם
 בולכת צריך היה ,"נא סורו" .ד"יו ן"נו ת"דל

 להחזירם אלא .נא סורו זה מה ,נא גשו
 אותם יראו לאבני העיר ש כדי הבית סביב
 סורו"לכן ו ,הביתה ישר בדרך יכנסו ולא
  ".נא

õøéåà øîà ãç àñéé éáøå äé÷æç éáø íúàø÷ì 
 àúðéëù øîà ãçå ïåäîò àîç íäøáàã àð÷åéã

àëä áéúë åäééìò àéúà õøéå èåì àøéå 
 áéúëå íúàø÷ì)á çé íù ( íúàø÷ì õøéå íúä

 àëä óåà àúðéëù àîç ïìäì äî ìäàä çúôî
 øîàéå íúàø÷ì õøéå èåì àøéå àúðéëù àîç

ðãà àð äðä"ìàá é"ìã ó"åð ú"åé ï" àð åøåñ ã
 àøãäàì àìà àð åøåñ éàî äéì éòáî àð åùâ

 àìã ïéâá àúéáã äéðøçñ ïåì>ïåîçé <)ïåçîé( 
 ïåì àúéáì øùéî çøåàá ïåìòé àìå àúî éðá

àð åøåñ êë ïéâáå:  
 הארץ לקצות הוא כי" ,פתח חזקיה רבי

 להם יש כמה ".יראה השמים כל תחת יביט
 ברוך הקדוש במעשי להסתכל אדם לבני
 מי שכל ,ולילות ימים בתורה עסוקול הוא

 משתבח הוא ברוך הקדוש ,בתורה עוסקש
 םמשו ,למטה בו ומשתבח למעלה בו

 אותם לכל חיים עץ היא שהתורה
  הזה בעולם חיים להם לתת ,בה העוסקים

 çúô äé÷æç éáø)ãë çë áåéà ( úåö÷ì àåä éë
 ïåì úéà äîë äàøé íéîùä ìë úçú èéáé õøàä

 àìëúñàì àùð éðáìáá÷ã éåãáåò" ä
 ïàî ìëã éìéìå àîîé àúééøåàá àìãúùàìå

á÷ àúééøåàá ìãúùàã" àìéòì äéá çáúùà ä
çáúùàå àðìéà àúééøåàã ïéâá àúúì äéá 

 ïééç ïåì áäéîì äá ïé÷ñòã ïåðéà ìëì éäéà ééçã
ïéã àîìòá:  

  íìòðä ùøãî:  
 עדות" שנאמר ,לבם רצון על ששולטים

 למה ,יהודה רב אמר ."' וגושמו ביהוסף
 בשביל ,והמלכות המעלה לאותה יוסף זכה

 את הכובש כל ,ששנינו .יצרואת  שכבש
. השמים מלכות את עליו מחיל ,יצרו

 הוא ברוך הקדוש ברא לא ,אחא ירב שאמר
 .אדם בני בו לנסות אלא הרע היצר את

 בני לנסותצריך  הוא ברוך הקדוש והאם
 ,לנו מנין ,אחא רב שאמר .כן ,אדם

 ובא 'וגו נביא בקרבך יקום כי" משכתוב
 אלהיכם 'ה מנסה כי ,'וגו והמופת האות

 בני מעשי כל שהרי ,נסיון צריך ולמה ."'וגו
 אלא שלא לתן פתחון .לפניו גלויים אדם

  .פה לבני אדם

 øîàðù ïåäáìã àúåòø ìò ïéèéìùã) íéìäú
å àô (åâå åîù óñåäéá úåãò ' äãåäé áø øîà

 ìéáùá úåëìîäå äìòîä äúåàì óñåé äëæ äîì
 åøöé úà ùáåëä ìë ïðéðúã åøöé ùáëù
 àì àçà éáø øîàã äéìò ìéçà àéîùã àúåëìî

åã÷ä àøá åá úåñðì àìà òøä øöéì àåä êåøá ù
 éòá éîå íãà éðá]àåä êéøá àùãå÷[ àúåñðì 

 áéúëãî ïì àðî àçà éáø øîàã ïéà àùð éðáá
)á âé íéøáã (åâå àéáð êáø÷á íå÷é éë ' àáå

åâå úôåîäå úåàä 'åäé äñðî éë"åâå íëéäìà ä '
 ùð øáã éåãáåò ìë àäã àúåñð éòá äîìå

 úúì àìù àìà äéî÷ éìâúà äô ïåçúô]éðáì[ 
)ì(íãà:  

 בשער שבוי ולוט" ,כתוב מה ראה
. הבריות את לנסות יושב שהיה ,"סדום
 והרשעים" שכתוב מהו ,יצחק רבי אמר
 רשע של דינו בשעת אפילו ,"' וגונגרש כים
 .ברשעתועומד  הוא ואזי ,פניו זימע הוא
 רבי אמר ."' וגוישכבו טרם" ,כתוב מה ראה

 עדן גן הוא ברוך הקדוש שברא כשם ,יצחק

 áéúë äî äàø)à èé úéùàøá ( áùåé èåìå
 øîà àúééøáì àúåñðì áéúé äåäã íåãñ øòùá

 áéúëã éàî ÷çöé éáø)ë æð äéòùé ( íéòùøäå
åâå ùøâð íéë ' àåä òùø ìù åðéã úòùá åìéôà

î áéúë äî äàø íéé÷ åúòùøá àåä éæàå åéðô æéò
)ã èé úéùàøá (åâå åáëùé íøè ' ÷çöé éáø øîà

                                                                                                                                                                                     

ש שראה השכינה "ד נקט וירץ כי בספרינו כתיב ויקם אבל העיקר ללמוד וירא לקראתם לג"דל' נר א
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 שברא וכשם .בארץ גיהנם ברא כך ,בארץ
 גן. למעלה גיהנם ברא כך ,למעלה עדן גן

 בעדן גן אלהים 'ה ויטע" שכתוב ,בארץ עדן
 עיפתה ארץ" שכתוב ,בארץ גיהנם ."'וגו

 שכתוב ,למעלה עדן גן ."' וגופלוא כמו
 החיים בצרור צרורה ניואד נפש והיתה"

 אל תשוב והרוח" וכתוב ,"אלהיך 'ה את
 ,למעלה גיהנם". נתנה אשר האלהים
 כף בתוך יקלענה אויביך נפש ואת" שכתוב
 עדן גן ,שאמרנו כמו ,למטה עדן גן ".הקלע

 להיות גמורים צדיקים של לנשמתן למעלה
 גיהנם .מעלה של הגדול מאור נזונים
 שלא )ישראל של( הרשעים לאותם למטה
 דתוו ה"בקב האמינו ולא מילה ברית קבלו
 כוכבים עובדי הם ואלו ,שבת שמרו ולא

 מהאש" שנאמר ,באש שנדונים ומזלות
 ויצאו" וכתוב ,"' וגותאכלם והאש יצאו
 למעלה גיהנם. "' וגוהאנשים בפגרי וראו

 מצוות על שעברו ישראל פושעי לאותם
 אותם שדוחים ,בתשובה חזרו ולא התורה

 והולכים ,נשםוע שיקבלו עד לחוץ
 רשעים סביב" שנאמר ,לםהעו כל וסובבים
 .חדש עשר שנים נדונים ושם ,"יתהלכון

 נשםוע שקבלו אותם עם מדורם כןמ לאחר
  ,במותם

 êë õøàá ïãò ïâ àåä êéøá àùãå÷ àøáù íùë
 äìòîì ïãò ïâ àøáù íùëå õøàá íðäéâ àøá

 áéúëã õøàá ïãò ïâ äìòîì íðäéâ àøá êë)íù 
ç á (åäé òèéå"éäìà ä"åâå ïãòá ïâ í ' íðäéâ

 áéúëã õøàá)áë é áåéà ( åîë äúôéò õøà
åâå ìôåà ' áéúëã äìòîì ïãò ïâ)ù"èë äë à (

ä úà íééçä øåøöá äøåøö éðåãà ùôð äúéäå '
 áéúëå êéäìà)æ áé úìä÷ ( ìà áåùú çåøäå

éäìàä" áéúëã äìòîì íðäéâ äðúð øùà í
)à ìàåîù 'èë äë ( äðòì÷é êéáéåà ùôð úàå

ãë äèîì ïãò ïâ òì÷ä óë êåúá÷ãò ïâ ïøîà ï
 ïéðåæð úåéäì íéøåîâ íé÷éãö ìù ïúîùðì äìòîì
 íúåàì äèîì íðäéâ äìòî ìù ìåãâä øåàî

 íéòùøä)ìàøùéã ( àìå äìéî úéøá åìá÷ àìù
 åøîù àìå åúãå àåä êåøá ùåã÷äá åðéîàä

åëò íä åìàå úáù" øîàðù ùàá íéðåãðù í
)æ åè ìà÷æçé (åâå íìëàú ùàäå åàöé ùàäî '

 áéúëå)ãë åñ äéòùé (öéå íéùðàä éøâôá åàøå åà
åâå ' åøáòù ìàøùé éòùåô íúåàì äìòîì íðäéâ

 íéçåãù äáåùúá åøæç àìå äøåúä úåöî ìò
 íéááåñå íéëìåäå íùðåò åìá÷éù ãò õåçì íúåà

 øîàðù íìåòä ìë)è áé íéìäú ( íéòùø áéáñ
 ïë øçàì ùãç øùò íéðù íéðåãð íùå ïåëìäúé

íúåîá íùðò åìá÷ù íúåà íò íøåãî  
  æ÷/à  
  øäæ  

 ,בא וראה. הבא בעולם חיים להם ולתת
 להם לתת ,"יביט הארץ לקצות הוא כי"

 ,שהצטרכו מה מכל אותם ולספק מזון
 שכתוב ,תמיד בה משגיח שהוא משום

 השנה שיתאמר בה אלהיך 'ה עיני תמיד"
 מה זו שארץ משום ,"שנה אחרית ועד

 כך אחרו ,"לחמה תביא ממרחק" ,בה כתוב
 חיותאותם  לכל וטרף ןמזו נותנת היא

 ותתן לילה בעוד ותקם" שכתוב ,השדה
 כי" זה ועל". תיהולנער וחק לביתה טרף
 השמים כל תחת יביט הארץ לקצות הוא

 מזון להם לתת העולם בני כל את ,"יראה
 ,ואחד אחד כל שצריך מה לכל פוקיוס

 חי לכל ומשביע ידך את פותח" שכתוב
 ארץה לקצות הוא כי" ,אחר דבר ".רצון
 ולהשגיח האדם בן במעשי להסתכל ,"יביט

 éæç àú éúàã àîìòá ïééç ïåì áäéîìå) áåéà
ãë çë ( ïåì áäéîì èéáé õøàä úåö÷ì àåä éë

 ïéâá åëéøèöàã äî ìëî ïåì à÷ôñìå àðåæî
á çâùà åäéàãéúëã øéãú ä áé)áé àé íéøáã (

åäé éðéò ãéîú"ìà ää ãòå äðùä úéùøî äá êé
 áéúë äî àã õøàã ïéâá äðù úéøçà]äá) [äéá( 

)åè àì éìùî ( éäéà øúáìå äîçì àéáú ÷çøîî
àøá ïååéç ïåðéà ìëì àôøèå àðåæî úáäéà 

 áéúëã)åè àì éìùî ( ïúúå äìéì ãåòá í÷úå
 àåä éë àã ìòå äéúåøòðì ÷çå äúéáì óøè

ö÷ì äàøé íéîùä ìë úçú èéáé õøàä úå
 ìëì à÷åôñå àðåæî ïåì áäéîì àîìò éðá åäìëì

 áéúëã ãçå ãç ìë êéøèöàã äî) äî÷ íéìäú
æè ( øáã ïåöø éç ìëì òéáùîå êãé úà çúåô
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 תחת" ,בעולם אדם בני שעושים מה בכל
 אחד כל ורואה מסתכל ,"יראה השמים כל

  .ואחד

 àìëúñàì èéáé õøàä úåö÷ì àåä éë øçà
 éðá éãáòã äî ìëá àçâùàìå ùð øáã éåãáåò

ëúñî äàøé íéîùä ìë úçú àîìòá àùð ì
>éîçå <)åîçå(ãçå ãç ìëì :  

 הוא ברוך הקדוש שראה כיון ,בא וראה
 אותם להם שלח , סדום ועמורהמעשי

 ,כתוב מה . סדוםאת להשחית המלאכים
 יכול מי וכי .השכינה את ראה ,"לוט וירא"

 שמאיר אחד הרוז ראה אלא ,שכינה לראות
 נא הנה ויאמר" ,ואז ,ראשיהם על ועולה
 ובגלל .שנתבאר כמו ת"דל ף"באל ,"אדני

 אמר הוא שהאיר האור אותו ,השכינה
 ורחצו ולינו עבדכם בית לא נא סורו"

 אלא ,כך עשה לא אברהם". רגליכם
 כך ואחר ,"רגליכם ורחצו" אמר להיבתח

 אמר לוט אבל ."' וגולחם פת ואקחה"
 כך ואחר ,"ולינו עבדכם בית אל נא סורו"
 והלכתם והשכמתם "רגליכם ורחצו"

. האדם בני בהם ידעו שלא כדי ,לדרככם
 שכך משום ".נלין ברחוב כי לא ויאמרו"

 לא ,לשם שנכנסים אורחים ,עושים היו
 ,אמרו זה ועל .לבית שיכניסם אדם היה

 בם ויפצר" ,כתוב מה ".נלין ברחוב כי לא"
 הוא ברוך כשהקדוש , בא וראה,"' וגומאד

 ,אותו עושה אחד שליח ,בעולם דין עושה
 לא וכי ,למה ,שליחים שני ראינו וכעת

 שאמר ומה ,היה אחד אלא .באחד מספיק
 היה אחד )שאחד משום ,ודאי זה כך( שנים

 את ךולהפ ואחד ,ולהצילו לוט את להוציא
 נשאר ולכך ,הארץ את ולהשחית העיר
  .אחד

á÷ àîçã ïåéë éæç àú" íåãñã ïéãáåò ä
 íåãñì àìáçì ïéëàìî ïåðéàì ïåì øãù äøåîòå

 áéúë äî)áà èé úéùàø ( àîç èåì àøéå
 àìà àúðéëù éîçîì ìéëé ïàî éëå àúðéëùì
 åäééùéø ìò à÷ìñ à÷ã øéäðã ãç àøäæ àîç

ðãà àð äðä øîàéå ïéãëå"ìàá é"ìã ó" äîë ú
 øîà÷ øéäðã åøéäð àåää àúðéëù ïéâáå øîúàã
 àì íëéìâø åöçøå åðéìå íëãáò úéá ìà àð åøåñ

å øîà àúéîã÷á àìà íäøáà éëä ãáò åöçø
íëéìâø) ã çé íù( øúáìå )ä çé íù ( úô äç÷àå
åâå íçì ' íëãáò úéá ìà àð åøåñ øîà èåì ìáà

 íúëìäå íúîëùäå íëéìâø åöçøå øúáìå åðéìå
åäá ïåòãåîúùé àìã ïéâá íëëøãìà àùð éðá 

 ïéìð áåçøá éë àì åøîàéå)á èé úéùàøá ( ïéâá
 øá äåä àì ïîú ïéìàòã ïéçøåà éãáò ååä êëã

ã ùð éë àì åøîà àã ìòå àúéáì ïåì ùåðëé
 áéúë äî ïéìð áåçøá)â èé íù ( ãàî íá øöôéå

åâå 'á÷ ãë éæç àú" àçéìù àîìòá àðéã ãéáò ä
 éàîà éçåìù éøú ïðéîç àúùäå äéì ãéáò àãç

 éâñ àì éëå]á[ éøú øîàã äîå äåä ãç àìà ãç
)ãçã ïéâá éàãå àåä éëä (]ãç[ äéì à÷ôàì äåä 

éì àáæùìå èåìì àìáçìå àúø÷ì êôäéîì ãçå ä
ãç øàúùà êë ïéâáå àòøà:  

 ."' וגו עמורהועל סדום על המטיר 'וה"
 אכזרי בא 'ה יום הנה" ,פתח חייא רבי
 דין בית זה ,"בא 'ה יום הנה" ,"'וגו

 "אלי הבאה" שנאמר כמו ,"בא" .שלמטה
 שנכנס עד דין עושה שלא משום ,)עשו(

 בא רבש כל קץ" וז גמאודכ .רשות ונוטל
 או הזה ,"בא 'ה יום הנה" ,אחר דבר". לפני

 לכן .הנשמה את כשנוטל שלמטה המשחית
 זו ,"לשמה הארץ לשום" .ועברה אכזרי

  וחטאיה" ,סדום ועמורה

åäéå"åâå äøåîò ìòå íåãñ ìò øéèîä ä ')íù 
ãë(  çúô àééç éáø)è âé äéòùé (åäé íåé äðä" ä

åâå éøæëà àá 'åäé íåé äðä"ã éá àã àá ä àðé
 àúúì]àá[øîúàã äîë á éìà äàáä )åùò (

åùø ìéèðå ìàòã ãò àðéã ãéáò àìã ïéâáâ 
 éðôì àá øùá ìë õ÷ àã àðååâë)âé å úéùàøá (

åäé íåé äðä øçà øáã" àìáçî àåä àã àá ä
 äøáòå éøæëà êë éðéâá àúîùð ìéèð ãë àúúì

äéàèçå äøåîòå íåãñ àã äîùì õøàä íåùì:  
  íìòðä ùøãî:  

åì éåàøä íå÷îä éôë ãçàå ãçà ìë . לו הראוי המקום כפי ואחד דאח כל

                                                           

 ).א"ד(שלא יכירו בהם  א
  ).הערת הזוהר(א ”קו ע ב
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 ומזלות כוכבים העובדי של והרשעים
 אינם ושוב ,ובמים באש תמיד נדונים
 משפט ".תכבה לא ואשם" שנאמר ,עולים

 המטיר 'וה" שכתוב כמו בגיהנם הרשעים
 ,"' וגוואש גפרית רהועמ ועל סדום על

 ,הדין ליום יקומו ולא ,עולים אינם ושוב
 ,"ובחמתו באפו 'ה הפך אשר" שנאמר

 בעולם "ובחמתו" ,הזה בעולם "באפו"
  .הבא

 ìù íéòùøäå íìåòä úåîåà>òò"æ< ãéîú íéðåãð 
 àì íùàå øîàðù íéìåò íðéà áåùå íéîáå ùàá

 äáëú)ãë åñ äéòùé ( íðäéâá íéòùøä èôùî
 áéúëã äîë)ãë èé úéùàøá (åäéå" ìò øéèîä ä

â äøåîò ìòå íåãñåâå ùàå úéøô ' íðéà áåùå
 øîàðù ïéãä íåéì åîå÷é àìå íéìåò)éøáã èë í

áë (åäé êôä øùà" åôàá åúîçáå åôàá ä
àáä íìåòá åúîçáå äæä íìåòá:  

 עדן גן יש וז דוגמאכ ,יצחק רבי אמר
 למטה גיהנם יש .למטה עדן גן ויש למעלה

 ,יעקב רבי אמר .למעלה גיהנם ויש
 וחללו שבהם מילה ברית שקלקלו הרשעים

 המועדות את וחללו בפרהסיה שבת
תחיית המתים ב ושכפרו בתורה ושכפרו
 שלמטה לגיהנם יורדים להם ,וכדומה
 יקומו אבל. עולים אינם ושוב ,שם ונדונים

 ועליהם .תחיית המתיםל ויקומו הדין ליום
 אלה יקיצו עפר אדמת מישני ורבים" נאמר
 אוןדר והיו" נאמר ועליהם ,"' וגועולם לחיי
 שהכל ,ראון די ,"דראון" מהו ".בשר לכל

 הצדיקים ועל .בראיתם די יאמרו
  ."' וגוצדיקים כולם ועמך" נאמר שבישראל

 ÷çöé éáø øîàì ïãò ïâ úéà àðååâ éàä
 äèîì íðäéâ úéà äèîì ïãò ïâ úéàå äìòîì
 íéòùøä á÷òé éáø øîà äìòîì íðäéâ úéàå
 úáù åììçå íäáù äìéî úéøá åì÷ì÷ù

éñäøôá äøåúá åøôëùå úåãòåîä úà åììçå à
 íéãøåé íäì äîåãëå íéúîä úééçúá åøôëùå

 íðäéâì>ù< íéìåò íðéà áåùå íù íéðåãðå äèîì
 íéúîä úééçúì åîå÷éå ïéãä íåéì åîå÷é ìáà

 øîàð íäéìòå)á áé ìàéðã ( úîãà éðùéî íéáøå
åâå íìåò ééçì äìà åöé÷é øôò ' øîàð íäéìòå

)ãë åñ äéòùé (øã åéäå ïåàøã éàî øùá ìëì ïåà
éãé íé÷éãöä ìòå íúééàøá éã åøîàé ìëäù ïåàø 

 øîàð ìàøùéáù)àë ñ íù ( íé÷éãö íìë êîòå
åâå'  

  æ÷/á  
  øäæ  

 מה .הארץ יושבי אלו ,"ממנה ישמיד
 וכסיליהם השמים כוכבי כי" ,אחריו כתוב

 אש עליהם המטיר מהשמים שהרי ,"'וגו
 ,כתוב מה כך אחר .מהעולם והעבירם

 ,אברהם זה ,"' וגומפז אנוש אוקיר"
 בני כל על אותו העלה הוא ברוך שהקדוש

  .העולם

 áéúë äî àòøà éáúé ïéìà äðîî ãéîùé
 äéøúá)é âé äéòùé ( íäéìéñëå íéîùä éáëåë éë

åâå ' øáòàå àùà ïåäéìò øèîà àéîù ïî àäã
 áéúë äî øúáì àîìò ïî ïåì)íù ( ùåðà øé÷åà

åâå æôî 'á÷ã íäøáà àã" éðá ìë ìò äéì ÷éìñ ä
àîìò:  

 הללו הפסוקים את עמידה יהודה רבי
 היום שבאותו ,המקדש בית שנחרב ביום

 שמים וחשכו ותחתונים עליונים חשכו
 הפסוקים את מבאר אלעזר רבי .וכוכבים

 את הוא ברוך הקדוש שיקים ביום הללו
 נודע יום ואותו ,מהעפר ישראל כנסת

 אחד וםי והיה" שכתוב ,ולמטה למעלה
 ,נקמה יום היום ואותו ".'לה יודע הוא

 משאר םולנק הוא ברוך הקדוש שעתיד
. ומזלות כוכבים עבודת עובדי העמים

 בשאר נקמות יעשה הוא ברוך וכשהקדוש
 אז ,ומזלות כוכביםעבודת  עובדי העמים

 àîåéá éàø÷ éðäì ïåì íé÷åà äãåäé éáø
ã÷î éá áøçúàã åëùçúà àîåé àåääáã àù

 éáø àéáëëå àéîù ïëùçúàå éàúúå éàìò
á÷ íé÷åéã àîåéá éàø÷ éðäì íé÷åî øæòìà" ä

 òãéúé àîåé àåääå àøôòî ìàøùé úñðëì
 áéúëã àúúå àìéòì)æ ãé äéøëæ ( ãçà íåé äéäå

åäéì òãåé àåä" åäéà àî÷åðã àîåé àîåé àåääå ä
á÷ ïéîæã"åëòò ïéîò øàùî àî÷ðì ä"ãëå í 

á÷"åëòò ïéîò øàùá ïéî÷åð ãéáòé ä" ïéãë í
 ÷ìúñéã àçéùî àëìî àã æôî ùåðà øé÷åà
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 המשיח מלך זה ,"מפז אנוש אוקיר"
 וכל ,העולם בני כל על ויתכבד שיתעלה

 שכתוב ,לפניו וישתחוו בדויע העולם בני
 ."' וגותרשיש מלכי 'וגו ציים יכרעו לפניו"

 על נאמרה זו שנבואה גב על אף ,בא וראה
 זו בפרשה ראינו שהרי ,בכל נאמר זה ,בבל

 וכתוב ,"יעקב את 'ה ירחם כי" שכתוב
  ".מקומם אל והביאום עמים ולקחום"

 ïåçìôé àîìò éðá ìëå àîìò éðá ìë ìò ø÷ééúéå
äéî÷ ïåãâñéåà áéúëã )ç áò íéìäú ( åéðôì

åâå íééö åòøëé 'åâå ùéùøú éëìî 'òà éæç àú" â
 àäã øîúà àìëá ìáá ìò øîúà àã äàåáðã

 àúùøô éàäá ïðéîç áéúëã)à ãé äéòùé(á éë 
åäé íçøé" áéúëå á÷òé úà ä)á íù ( íåç÷ìå

íîå÷î ìà íåàéáäå íéîò:  
 של הדרגה זו ," סדוםעל המטיר 'וה"
 .מלמעלה רשות שנוטל שלמטה דין בית
 ,ברחמים הדין שעושה ,אמר יצחק רבי

 להמצא כדי ,"השמים מן 'ה מאת" שכתוב
 רחמים האיז ,תאמר ואם .רחמים עם דין

 את אלהים בשחת ויהי" שכתוב ,כאןש י
 ,"' וגואברהם את ים ויזכור אלההככר ערי

 ,שלמות מותוא שתי ממנו יצאו כך ואחר
 ראה. המלך ושלמה דוד ממנו שיצא וזכה
 החוצה תםוא כהוציאם ויהי" ,כתוב מה

 שורה שהדין בשעה ,בא וראה', וכו "ויאמר
צריכים שלא  םנשיאש למדנו הרי ,בעולם
 ,דין ששורה שמכיון בגלל ,וקבש להמצא

 צריך ולא ,יבילח זכאי בין מבחין לא
 למדנו והרי .שם להמצא) להסתכל(

 נמצא ולא בתיבה נח נסתם זה שבסבת
 ואתם" וכתוב .נעשה שהדין בשעה בעולם

 עד ,"קרוב עד ביתו מפתח איש תצאו לא
 על המלט ויאמר" ,כך ומפני .הדין שיעשה

  ."' וגואחריך תביט אל נפשך

åäéå" íåãñ ìò øéèîä ä)ãë èé úéùàøá(  àã
 éáø àìéòî åùø ìéèðã àúúì àðéã éáã àâøã

 áéúëã éîçøá àðéã ãáòã øîà ÷çöé)íù (
åäé úàî" àðéã àçëúùàì ïéâá íéîùä ïî ä

 áéúëã àëä éîçø éàî àîéú éàå éîçøá) íù
èë (éäìà úçùá éäéå" øåëæéå øëëä éøò úà í

éäìà"åâå íäøáà úà í ' øúáìå ïéøú äéðî å÷ôð
 äîìùå ãåã äéðî ÷éôðã äëæå ïéîìù ïéîåà

 áéúë äî éîç àëìî)æé íù ( íàéöåäë éäéå
åâå øîàéå äöåçä íúåà 'éæç àúâ àðéãã àúòùá 

éøùàéòáéì àìã øîúà àä àîìòá äéì  øáì 
 àðéã àéøùã ïåéëã ïéâá à÷åùá àçëúùàì ùð
 éòá àìå àáééçå äàëæ ïéá çâùà àì

)àìëúñàì (]úùàìàçë[ ïéâáã øîúà àäå ïîú 
 àîìòá çâùé àìå äáéúá çð íéúñà êë

 áéúëå ãéáòúé àðéãã àúòùá)áë áé úåîù (
 ãò ø÷á ãò åúéá çúôî ùéà åàöú àì íúàå

 êë ïéâáå àðéã ãéáòúéã)æé èé úéùàøá ( øîàéå
åâå êéøçà èéáú ìà êùôð ìò èìîä':  

 .בדרך הולכים היו יהודה ורבי יצחק רבי
 שעשה הדין ,יצחק לרבי ודהיה רבי אמר

 , סדוםשל והדין במבול הוא ברוך הקדוש
 הגיהנם רשעי כי ,היו הגיהנם דיני שניהם
 סדום ,יצחק רבי אמר. ובמים באש נדונים
 על המטיר 'וה" שכתוב ,הגיהנם בדין נדונה

 מן 'ה מאת ואש גפרית עמורה ועלסדום 
 של מצד וזה מים של מצד זה ,"השמים

 ורשעי ,הגיהנם דין אהו וזה זה .אש
 ,לו אמר. הללו הדינים בשני נדונים הגיהנם

 ,חדשים עשר שנים הגיהנם רשעי של הדין
 ,מגיהנם אותם מעלה הוא ברוך והקדוש

 ,הגיהנם לשער ויושבים מתלבנים ושם
 אותם ודנים שנכנסו רשעים אותם ורואים

 øîà àçøàá éìæà ååä äãåäé éáøå ÷çöé éáø
á÷ ãáòã àðéã ÷çöé éáøì äãåäé éáø" ìåáîá ä

 ïéâá ååä íðäéâã ïéðéã åäééååøú íåãñã àðéãå
 éáø øîà àùàáå àéîá åðãúà íðäéâ éáééçã

éâã àðéãá íåãñ ÷çöéåäéå áéúëã ïãúà íðä" ä
 úàî ùàå úéøôâ äøåîò ìòå íåãñ ìò øéèîä

åäé" àøèñî àãå àééîã àøèñî àã íéîùä ïî ä
 íðäéâã ïéáééçå íðäéâã àðéã àåä àãå àã àùàã

à åðãúà ïéìà ïéðéã ïéøúá" éáééçã àðéã ì
á÷å éçøé øñéøú íðäéâã" íðäéâî ïåì ÷éìñ ä

å íðäéâã àòøúì ïéáúéå ïéðáìúî ïîúå ïàîç
 éòáú ïåðéàå ïîú ïåì ïéðãå ïéìàòã ïéáééç ïåðéà

                                                           

 ).א"ב נח ע"ה ח"דע(אחרי מלחמת גוג ומגוג  א
 ).הערת הזוהר(היא ' ק חד פר"ואולי לדעת הזוה' בה אוקיר אנוש וגו' שלמעלה שכ' ל סמוך לפ"ר ב
  ).הערת הזוהר(א ”סג ע ג
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 ואחר ,רחמים עליהם מבקשים והם ,שם
 ומכניס הםעלי חס הוא ברוך הקדוש כך

 יום מאותו .להם שצריך במקום אותם
  יורשת והנשמה בעפר קטשו הגוף והלאה

á÷ øúáìå åäééìò éîçø" ìéòàå åäééìò ñééç ä
 äàìäìå àîåé àåääî ïåì êéøèöàã àúëåãì ïåì

àúøé àúîùðå àøôòá êëúùà àôåâ:  

  äøåú éøúñ  
 המפזרים שרים ,רמים קשרים :תוספתא

 חכמים ,)המנפצים א"ונ ,המבררים א"נ(
 הלבן שהראש בשעה ,לדעת יסתכלו ,בשכל

 של אבנים על העמודים גבי על כסא קןית
 יש האבנים אותם בין ,טובות מרגליות
נעים  ארוובת יפה במראה אחת מרגלית

 בשבעים שלוהט )העשן של( הכלי כסוי
 לכל לוהטים צבעים שבעים אותם .צבעים

 שלשה מתוך נפרדים השבעים אלה. עבר
 ותשנוצצ ברוחות רוחות אלה .צבעים

 חזקה רוח יש כאן .העולם צדדי לארבעת
 אותם .בשמים שנאחז שמאל צד של

 והספרים יושב הדין צבעים שבעים
 וחרבות חצים יוצאים מכאן .נפתחים
 חזקה אש ונאחזת ,היכלה של ואש ורמחים
 האש וכשנאחזת .בו מהשמים שיוצאת
 שיכול מי אין ,שלמטה באלו העליונה

   הרוגזאת רולשב

éøåè÷ àúôñåúéðîøåä éàîø à éøåãáã ]ð" à
ðå éøéøåáã"éðééøåáã à[ ïéîéëç ] åðúìëñá

ïåìëúñé) [åðúìëñå( àùéøã àúòùá òãðîì 
 ïéðáàã ïéëîñ éáâ ìò àééñøë ïé÷úà àøååç

éìâøîãïè ]áèéï[á ãç úéà ïéðáà ïåðéà ïéá 
éìâøîèàøéôù àâ àøèîå÷ àåéøá äàé åæéçá 

 àøèð÷ã]ð" ààøèé÷ã[òá àèäìîã  'ïéðååâ ïåðéà 
ò 'åâå ïéð)ã(ò ïéìà øèñ ìëì ïèäìî ' ïàùøôúî

â åâî 'ãì ïéöéöðã ïé÷éæá ïé÷éæ ïéìà ïéðååâ ' éøèñ
 àìàîù øèñã àôé÷ú à÷éæ àúéà àëä àîìò

éîùá ãéçàúàãàïéòáù ïéðååâ ïåðéà ã àðéã 
]áéúé) [åáúé( àëäî åçéúô ïéøôñå ]é÷ôðï[ ïéøéâ 

ãéçàúàå àøèñå÷ã àùàå ïéçîåøå ïéôééñå àùà 
 àùà ãçàúà ãë äéá íéîùî à÷ôðã àôé÷ú
 àáúàì ìéëéã ïàî úéì àúúìã ïéìàá äàìò

àæâåø  
  ç÷/à  
  øäæ  

 שהרי ,בא וראה. לה כראוי מקומה
 נדונו לא המבול בני אותםאפילו ש נאמר
 ירדו קרירים מים ,ומים באש אלא

 ,כאש מלמטה עלו רותחים ומים ,מלמעלה
 מעלה של שדין משום ,דינים בשני ונדונו

 ,לו אמר. ואש גפרית םובסד ולכן ,הוא כך
 הרי ,לו אמר .הדין ליום יקומו האם

 לא סדום ועמורה של אלו אבל ,נתבאר
 גפרית" שכתוב ,מוכיח והכתוב ,יקומו
 ולא תזרע לא ארצה כל שרפה ומלח
 ".ובחמתו באפו 'ה הפך אשר ,'וגו חיתצמ

 בעולם "באפו" ,הזה בעולם "'ה הפך אשר"
 ברוך הקדוש שעתיד בזמן "ובחמתו" ,הבא
 כמו , בא וראה,לו אמר .מתים להחיות הוא

äì éæçãë äøúàä øîúà àäã éæç àú 
 àùàá àìà åðãúà àì àðôåè éðá ïåðéà åìéôàã

îåééî àé ïøéø÷ à]éúçð) [úéçð(îå àìéòìî é àé
 ïéðéã éøúá åðãúàå àùàë àúúî é÷ìñ ïçéúø

åä éëä àìéòìã àðéãã ïéâáé íåãñá êë ïéâá 
à ùàå úéøôâ"àðéã íåéì ïåîå÷é éà ì) ò"ë( øîà 

 ïéìà ìáà øîúà àä äéì]ã[ àì äøåîòå íåãñ
 ïåîå÷é]çëåà àø÷å) [åçéëåà éàø÷å( áéúëã 

)áë èë íéøáã ( äöøà ìë äôéøù çìîå úéøôâ
 àìå òøæú àìåâå çéîöú 'åäé êôä øùà" åôàá ä

åäé êôä øùà åúîçáå" åôàá ïéã àîìòá ä
á÷ ïéîæã àðîæá åúîçáå éúàã àîìòá" ä

                                                           

הערת (' ב' סוף הספר סי' עי). א"נ(מ "מק' וע. מים בהשכלפירוש קשרים רמים שלטונים הברורים חכ א
  ).הזוהר

  .זוהר הרקיע' עי ב
' סנהדרין היונקים מגו ג' יפת תואר ויפת מראה שהיא קשר קטורת הבשמים מאירה בע' היא המ ג

א "ם ורוח תקיפא זיקא של צד שמאל הנאחז בז"רוחות שבהם רומזים חגת' ת ונוצצים לד"גוונים שהם חג
  ).א"נ(ב "הרש. ח פירוש זאת התוספתא"בספר ז' דיינים וע' שמים שם גוונים ע' הנק
 .נוגה' פתח כד שהוא בקלי' ש נתיב הקלי"פת' עי ד
 ).הערת הזוהר(א ”נח סט ע ה
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 גם ,עולמים ולעולמי לעולם אבדה שארצם
בא ו. עולמים ולעולמי לעולם אבדו הם

 ,דין כנגד דין הוא ברוך הקדוש דין ,וראה
 במאכל העני נפש את היו משיבים לא הם

 השיב לא הוא ברוך הקדושכמו כן  ,ומשקה
 נמנעו הם ,בא וראהו .הבא עולםל נפשם

 ברוך הקדוש אף ,חיים שנקראת מצדקה
 ובעולם הזה בעולם חיים מהם מנע הוא
 ושבילים דרכים מנעו שהם וכמו .הבא
 מנע הוא ברוך הקדוש גם כך ,העולם מבני
 לרחם רחמים של ושבילים דרכים מהם

 אבא רבי. הבא ובעולם הזה בעולם עליהם
 ,לדין ויקומו ויעמד העולם בני כל ,אמר

 לדראוןו לחרפות ואלה" כתוב ועליהם
 בעל הוא הוא ברוך והקדוש ".עולם

 הזה בעולם אותם שדן כיון ,הרחמים
  .הדינים בכל נדונו לא ,דין בלויוק

à àééúî àééçàì" ïåäìã àòøàã äîë éæç àú ì
 éîð éëä àéîìò éîìòìå íìòì ãéáàúà
 éæç àúå àéîìò éîìòìå íìòì ïåðéà åãéáàúà

á÷ã àðéã" ååä àì ïåðéà àðéã ìá÷ì àðéã ä
ééú óåà àéúùîáå àìëéîá àðëñîã àùôð ïéá

á÷ éëä" éúàã àîìòì åäééùôð ïåì áéúà àì ä
 óåà íééç éø÷àã ä÷ãöî åòðîúà ïåðéà éæç àúå

á÷" àîìòáå ïéã àîìòá íééç åäééðî òðî ä
 éðáî ïéìéáùå ïéçøåà åòðî ïåðéàã äîëå éúàã

á÷ éîð éëä àîìò" ïéìéáùå ïéçøåà åäééðî òðî ä
éìò àîçøì éîçøã àîìòáå ïéã àîìòá åäé

 ïåîå÷é àîìò éðá åäìë øîà àáà éáø éúàã
 áéúë åäééìòå àðéãì ïåîå÷éå)á áé ìàéðã ( äìàå

àøãìå úåôøçìá÷å íìåò ïå" ïéîçøã éøàî ä
 åäéà àì àðéã åìéá÷å àîìò éàäá åäì ïãã ïåéë

ïéðéã åäìëá åðãúà:  
 לוט את וישלח" כתוב ,חייא רבי אמר

 הערים את ךובהפ" מהו ,"' וגוההפכה מתוך
לוט  עשה םבכל אלא ,"לוט בהן ישב אשר
 ויאהל הככר בערי ישב ולוט" שכתוב ,דיורו

 ,"לוט בהן ישב אשר" וכתוב( ". סדוםעד
 ולא )דיורו את עשה לםושבכ ודאי אלא
  אותו שקבל סדום ממלך חוץ אותו קבלו

à" áéúë àééç ø)èë èé úéùàøá ( úà çìùéå
åâå äëôää êåúî èåì'à ] íéøòä úà êåôäá åäî

àìà èåì ïäá áùé øùà[ äéøåéã ãáò åäìåëá 
 áéúëã èåì)áé íù ( øëëä éøòá áùé èåìå

 íåãñ ãò ìäàéå)]ð"à [ èåì ïäá áùé øùà áéúëå
äéøåéã ãáò åäìëá éàãå àìà ( äéì åìéá÷ àìå

äéì ìéá÷ íåãñ êìîã øá:  
  äøåú éøúñ  

 של שלהבות כמו לוהטות עינים. והדין
 שפוגש למי אוי .לעולם בהם רדיו אש

ב וחר ,הוא )חרבות( מתנים חגור .אותו
 ,רע על לא מרחם על טוב ו.שנונה בידו

 ברשות ,שבעים שהם הפתק )הפסק( שהרי
 ביד יורד ,השמים של צד אותו שנאחז
 , צבעיםבכמה מתהפך ,דינים בכמה שמאל
 ,תּולּוז םוכר נקרא הוא ,יום בכל הופך
 כלי שלצבעים ה כל ,אדם לבני קןושמת
 והם ,בו נראים הוא ברוך הקדוש של הזעם

 בסכלותם אדם ובני ,העולם ברום יושבים
 של סיגים ואש גפרית .בהם משגיחים לא

 בזה זה נאחזו מהשמים הותכוש ,ואש מים
 שאינם לרשעים אוי , סדוםעל וירדו

  .רבונם כבוד על משגיחים

 ïéðééò àðéãååïéñéèë ïéèäìáåäá úéçð àøåðã  
øéâç äéá òøòàã ïàî éåå àîìòìâ åäéà ïéáøç 

 ùéá ìòå áè ìò ñééç àì äéãéá àððù àáøç
à÷úô àäãã ãéçàúàã åùøá ïéòáù ïåðéàã 

éîùã àøèñ àåääà äîëá àìàîù àãéá úéçð 
 êåôä ïéðååâ äîëá êôäúà ïéðéã]á[ àîåé ìë

éø÷à åäéà) è áé íéìäú( àð÷úîã úåìæ íåøë 
 ïéðååâ ìë íãà éðá éáâì àùãå÷ã åîòæ éìëã

îåøá ïéáúé ïåðéàå ïééæçúà äéá àåä êéøáå 
 éçâùî àì ïåäìã àúåìëñá àùð éðáå àîìòã
 éëúäúîã àùàå àéîã àëåúä ùàå úéøôâ ïåäá

 àãá àã åãçàúà àéîù ïî]å[ éåå íåãñ ìò úçð

                                                           

  ).הערת הזוהר(א ”קה ע א
 .ב"קמז ע' א חלק ב"א וד"נ' עי ב
 ).ו"נוסף בדפ ( חרציןג
 .ו" נוסף בדפ– )א פסקא"ס (ד
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ïåäéøàîã:  
 .המלך ברצון חקוקים שמות עשרה', א

', ג .גדול לחשבון ועולים הם עשרה', ב
 יוצאים , לכל עברלוהטים צבעים שבעים

 שבעים של סוד שחקוקים שמות מתוך
 :והם, השמים בסוד שהם מלאכים שמות
 :קמץ .נוריאל ,רפאל ,גבריאל ,מיכאל

 פדאל :פתח .צדקיאל מלכיאל קדומיאל
 רזיאל יאלורצ :צרי .חשדיאל תומיאל
 תריאלו גזריאל סטוטריה :סגול .יופיאל

 רהטיאל חזקיאל :חרק .למואל )ורדיאל(
 א"נ( ברכיאל שמעאל :שבא .קדשיאל
 :חלם .אהיאל )ברקיאל א"ונ שכניאל
 חניאלא "נ( מחניאל להדיאל חניאל

 אהניאל ענאל עניאל ,)מלכיאל לעדיאל
 רומיאל שבנאל א"נ( עזריאל רחמיאל
 ,קרשיאל רמיאל חכמיאל ,שרק ,קדומיאל

 דומיאל סיסיאלר ודרגזיה סנניה )חרק
 רמיאל סמכיאל נריה עזריאל טהריאל סניה

 קנוניה רביאל שבניאל תסוריה ברקיאל
  פסיסתה צוריה

à 'àëìîã àúåðîøåäá ïôéìâ ïäîù äøùòà 
á 'éâñ ïáùåçì ïé÷ìñå ïåðéà øùòá â 'ïéòáùâ 

ðååâé óéìâàã ïäîù åâî é÷ôð øèñ ìëì éèäìî ï
 àæø]òã'àæøá ïåðéàã àééëàìîã ïäîù [ùã éîà 

 ìàéøåð ìàôø ìàéøáâ ìàëéî ïåðéàå]õî÷[ 
ìàéîåã÷ã ìàé÷ãö ìàéëìî ]úôç[ ìàãô 

ç ìàéîåúñ ìàéã]éøö[ ìàéôåé ìàéæø ìàéøåö 
]ìåâñ[ ìàéøúå ìàéøæâ äéøèåèñ >ð"ìàéãøå à< 
)ìàîì (>÷øç ìàåîì< ìàéèäø ìàé÷æç 

 ìàéùã÷]àáù[ ìàéëøá ìàòîù >ð" ìàéðëù à
ðå"ìàé÷øá à< ìàéäà ]íìç[ðç  ìàéãäì ìàé

 ìàéðçî>ð"ìàéëìî ìàéãòì ìàéðç à< ìàéðò 
 ìàéøæò ìàéîçø ìàéðäà ìàðò>ð" ìàðáù à

åã÷ ìàéîåøîîø ìàéîëç ÷øù ìàéé ìàéùø÷ ìà
äéððñ ÷øç <)äéðñåñ( ìàéîåã ìàéñéñø äéæâøãå 

 ìàéîø ìàéëîñ äéøð ìàéøæò ìàéøäè äéðñ
 ìàé÷øá>äéøåñú ìàéáø ìàéðáù <) äéøåñè

ìàéðáù ìàéáø(äéðåð÷ ääúñéñô äéøåö   
  ç÷/á  
  øäæ  

  :íäøáàã äéðéâá íåãñá  .אברהם בשביל םובסד
 צריך היה ,"ריוומאח אשתו ותבט"
 רבי .השכינה מאחר אלא ,מאחריה בולכת
 שהמשחית ,לוט של מאחוריו ,אמר יוסי
 שלח הוא הרי, אחריו הלך וכי .אחריו הלך

 התעכב ,לוט שהלך מקום כל אלא .אותו
 כבר שהלך מקום וכל ,השחיתל המשחית
 אותו הופך היה ,לאחוריו והשאיר

 ,"אחריך תבט אל" לו אמר ולכן. המשחית
 כתוב זה ועל .אחריך מחבל אני שהרי

 את וראתה ,"מאחריו אשתו ותבט"
 כל שהרי ,"מלח נציב ותהי" אז ,המשחית

 האיש פני את רואה אינו שהמשחית זמן
 משחית אינו הוא ,)לאיש פניו מראה(

 להסתכל פניה החזירה שאשתו כיון .אותו
  ".מלח נציב ותהי" מיד ,אחריו

 åéøçàî åúùà èáúå)åë èé úéùàøá (
 éáø àúðéëù øúáî àìà äéì éòáî äéøçàî
 äéøúáà ìéæà àìáçîã èåìã äéøúáî øîà éñåé
 ìëá àìà äéì øãù àåä àäå ìéæà äéøúáà éëå
 àìáçì àìáçî áëòúà èåì ìéæà äåäã øúà

 øúà ìëå äåä äéøåçàì ÷éáùå øáë ìéæàã
äéì øîà êë ïéâáå àìáçî äéì êôäî) æé íù( 

 àã ìòå êøúá ìáçà àðà àäã êéøçà èéáú ìà
 ïéãë àìáçî úîçå åéøçàî åúùà èáúå áéúë

)åë íù ( àðîæ ìëá àäã çìî áéöð éäúå
 àì àìáçîã)à( ùð øáã éåôðà éîç>ð" éîçà à

ùð øáì éôðà<éúúàã ïåéë äéì ìéáçî àì  ä
 éäúå ãéî äéøúáà àìëúñàì àäôðà úøãäà

                                                           

 )רהערת הזוה(א "ו ה"א וי"ד ה"פירוש השם במלואו עשר אותיות יו א
ב "ה עולה ע"ו יהו"ה יה"י' ב י"ו עולה מ"א וי"ה) ו"ה ו"ל ה"נ(ד "ו יו"א עולה כ"ד ה"יו' ד עולה כ"יו' פי ב

 )הערת הזוהר(
 . י לקמן הערה 'וע, )הערת הזוהר(מחנות שכינה והם למטה ממלכות ' ב ונקראים ד"הם ע ג
 ).ו"לש(ד "א קנא ע"ז להגר"ד ובתיקו"ט עלקמן קמ' עי ד
 ).הערת הזוהר(סוף הספר סימן מט '  עיק"ת סוד תשר" רה
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çìî áéöð:  
 יום עומדים היו יוסי ורבי אלעזר רבי

 רבי אמר .הזה בפסוק ועוסקים אחד
 תובמסכנ לא אשר ארץ" כתוב ,אלעזר
 למה ".בה כל תחסר לא לחם בה תאכל

 נאמר הרי אלא ,םיפעמי" בה"כתוב 
 העמים כל את חלק הוא ברוך שהקדוש
 ישראל ובארץ , ממוניםםלשלוחי והארצות

 הוא אלא ,אחר נהוממ ולא מלאך שולט לא
 בהם שולט שלא העם את הכניס לכן .לבדו
 ,בא וראה. אחר בה שולט שלא לארץ ,אחר

 ,להיבתח שם מזון נותן הוא ברוך הקדוש
 העמים שאר כל .העולם לכל כך ואחר
 ישראל וארץ ,ניובע ומזלות כוכבים עובדי

 בתחלה נזונית ישראל ארץ אלא ,כך לא
 לא אשר ארץ" ולכן. העולם כל כך ואחר

 ,ריבעש אלא ,"לחם בה תאכל תובמסכנ
 במקום ולא ,בה תאכל הכל של פוקיבס

 שורה בה ,הארץ תשו בקדבה .אחר
 הברכה שורה בה ,העליונה האמונה

  .אחר במקום ולא ,שלמעלה

 ãç àîåé éîéé÷ ååä éñåé éáøå øæòìà éáø
áø øîà àø÷ éàäá é÷ñòå áéúë øæòìà é) íéøáã

è ç ( àì íçì äá ìëàú úåðëñîá àì øùà õøà
 äá éàä äá ìë øñçú äá àìà éàîà éðîæ éøú

 ïéîò ìë âéìô àåä êéøá àùãå÷ã øîúà àä
 èéìù àì ìàøùéã àòøàå ïçéìù ïðîîì ïàòøàå
 åäéà àìà àøçà àðîî àìå àëàìî äá
 åäá èéìù àìã àîòì ìéòà êë ïéâá éåãåçìá

àòøàì àøçà éæç àú àøçà äá èéìù àìã 
 àúéîã÷á ïîú àðåæî áéäé àåä êéøá àùãå÷

åëò ïéîò øàù ìë àîìò ìëì øúáìå" í
 õøà àìà éëä åàì ìàøùéã àòøàå úåðëñîá
 ïéâáå àîìò ìë øúáìå àúéîã÷á ïæúà ìàøùé
 àìà íçì äá ìëàú úåðëñîá àì øùà õøà êë
 øúàá àìå äá ìëàú àìëã à÷åôñá åøéúòá

÷á äá àøçà àúåðîéäî àéøù äá àòøàã åùéã
 øúàá àìå àìéòìã àúëøá àéøù äá äàìò

àøçà:  
 ,"מצרים כארץ 'ה כגן" כתוב ,בא וראה

 מצרים ארץ הוא אם 'ה גן נודע לא כאן עד
   סדוםארץ הוא ואם

 áéúë éæç àú)é âé úéùàøá (åäé ïâë" õøàë ä
åäé ïâ òãéúà àì àëä ãò íéøöî" õøà àåä éà ä

äéà éàå íéøöîíåãñ õøà å:  
  äøåú éøúñ  

 מרוניה נריאל סמכיאל עדיאל צורטק
 )חנניאל( טטרוסיה ידיאל כמוסיה לסני

 דנדאל הינאלחוניאל זכריאל ואריאל 
 על אדני ועדיאל אנפיאל בדאל גדיאל
  .כולם

 אחד בסוד כאחד מתחברים לםוכשכ
 בכלל הכל ,ה"יהוו נקרא אז ,עליון בכח
 ושקד שם ,השמים מן 'ה מאת .אחד

 של סוד ,אחרים שמות בשבעים שנחקק
 אלו על ששולטים שבעים הם ואלה .שמים

 ושבעים .ה"יהו של סוד ,דינים שבעים
 אלו. שמים ה"יהו . בקדושההללו השמות
 זהה " יהומאת נוטלה " ויהו,אלהמ נוטלים

 תחתונים ,אלומ תלויים ואלו .מזה

 éðñì äéðåøî ìàéøð ìàéëîñ ìàéãò ÷èøåö
äéñåøèè ìàéãé äéñåîëà ìàéðåç >ìàéøëæ <

)ìàéøáã(ã ìàðéä ìàéøàå ãðâ ìàéã ìàãá ìà
)òìàéôð (>ìàéôðà< åäìë ìò éðãà ìàéãòå   

ã 'î ãëàãç àæøá àãçë åäìë ïøáçúá 
åäéå éø÷à ïéãë äàìò àìéçá" àììëá àìë ä

åäé úàî àãç" àùéã÷ àîù íéîùä ïî ä
]òá óìâúàã ' ïéìàå íéîùã àæø ïéðøçà ïäîù

 ìò ïéèìùã ïéòáù ïåðéà>ïéìéà<ò  '>ïéðéã <
]ïéâøã[åäéã àæø " ïäîù ïéòáù ïéìéàå ä

äùåã÷áâåäé "ä[íéîù ã ä ' ïéìàî ïéìèð ïéìà
åäéå" äå 'åäé úàî ìéèð"ää àã ïî àã æ ' ïéìàå

                                                           

 .ו" דפ– )א חנניאל"ס (א
 )הערת הזוהר ('ב מלאכים מתחברים במלכות אז נקרא מלכות הוא ובית דינו בלשון וה" פירוש כשעב
הוא ' שכל עג "ז פד ע"א בתיקו"בהגר' עי(ב "והוא שם ע, ת"ב שזה בסוד ת"י ב ע"א על ס"בבהגר' עי ג

 .'@ב שמות למלאכים בעמוד א"ב וזה הע"והוא באמת ע, ט"שמות למט' ועוד כמקביל יש ע, )ב"באמת ע
ב מלאכים "ב גשרים היוצא מפסוק ויסע ויבא ויט אלו הם נקראים שמים ואותם ע" פירוש שם של עד

 ).הערת הזוהר (ב של מעלה ונוטלין מהם"ת מקבלים מע"של מטה במלכו
 ).הערת הזוהר (כות מתפארת פירוש מלה



 øäæúéùàøá 

506 

זה נודע וב .אחד קשר והכל ,בעליונים
 שהם שמים . בכבודוהקדוש ברוך הוא

 ושנים שבעים בסוד זהו ,ה" יהוסוד שבעים
 ויבא ויסע מן שיוצאים הם ואלו ,שמות

  .ויט

ïéìàî ïééìú ïéìàåà àìëå ïéàìéòá ïéàúú 
 àåä êéøá àùãå÷ éàäáå àãç àøåù÷

 äéø÷éá òãåîúùàç 'ò ïåðéàã íéîù'á àæø 
åäé" ïäîù ïéøúå ïéòáùã àæøá åäéà àã ä] ïéìàå

ïåðéà[èéå àáéå òñéå ïî é÷ôðã â:  
 א"אכ ה"לל ש"מה ם"על ט"סי י"יל ו"וה

 ראשון חלק .ע"הה ו"לא ד"אל י"הז ת"כה
 ל"פה ו"לו י"כל ו"לא ם"הק י"הר ה"מב ל"יז
 א"הא ה"נת שני חלק .ו"חה ה"מל י"יי ך"נל
 ו"יח ר"וש ב"לכ ם"או י"רי ה"שא ת"יר
 ם"חע י"אנ שלישי חלק .ד"מנ ק"כו ח"לה
 י"ער ל"סא ה"יל ל"וו ך"מי ה"הה ז"יי ע"רה
 ש"הח י"דנ ו"וה רביעי חלק .ה"מי ל"עש
 ל"יי מ"נמ י"פו ה"מב ת"ני א"ננ ם"עמ
 ו"ענ ה"יה ב"ומ חמישי חלק .ר"מצ ח"הר
 מ"יב ה"רא ו"חב ע"אי ק"מנ ב"דמ י"מח
 כבוד שם ברוך ששי חלק .ם"מו י"הי

  .ועד לעולם מלכותו
 על ששולטים שמות שבעים הם ואלו
 אלו ,ה"ויהו סוד תחתונות דרגות שבעים
 ,שמים שנקרא סוד ,ה"יהו שמות שבעים
 שמות לשבעים שעולים הם רקיעים שבעה

ה " יהומאת המטירה "יהוו וזהו ,קדוש שם
  .השמים מן

  םֵש ,נמסר לחכמים הסתרים סתר

>äå"ìé å"éñ é"ìò è"äî í"ìì ù"ëà ä" à
äë"æä ú"ìà é"àì ã"ää å"ïåùàø ÷ìç òãæé " ì
áî" ä"øä"÷ä é"àì í"ìë å"åì é"äô å"ìð ì"éé ê" é
ìî"äç ä"éðù ÷ìç åäúð "àä ä"øé à"àù ú" ä
éø"åà é"ëì í"ùå á"é øä"äì å"åë ç"ðî ÷" ÷ìç ã

éùéìùåðà "òç é"äø í"éé ò"ää æ"éî ä"åå ê" ì
ìé"àñ ä"øò ì"ùò é"éî ì"éòéáø ÷ìç äæäå " å
ðã"çä é"îò ù"ðð í"éð à"áî ú"åô ä"îð é"éé î" ì
øä"öî ç"éùéîç ÷ìç øçîå "äé á"ðò ä"çî å" é
îã"ðî á"éà ÷"áç ò"ø åà"áé ä"îéä "åî é" í

éùù ÷ìçìîëùá "å<  
]å[ ïéòáù ìò ïéèìùã ïäîù ïéòáù ïåðéà ïéìà

åäéå àæø ïéàúú ïéâøã" ïéìà ä]ïéòáù[ ïäîù 
åäé" ïåðéà ïéòé÷ø äòáù íéîù éø÷àã àæø ä

 àùéã÷ àîù ïäîù ïéòáùì ïé÷ìñã]åäéà àãå[ 
åäéå"åäé úàî øéèîä ä" íéîùä ïî ä  

 øñîúà ïéîéëçì ïéøúñã àøúñàîù  
  è÷/à  
  øäæ  

 כגן אלא ,עדן גן שנקרא 'ה גן הוא ואם
 גם כך .הכל של ועדון ספוק בו שיש 'ה

 לא 'ה גן מה ,מצרים גם וכך סדום היתה
 צריך לא מצרים אף ,להשקותו אדם צריך
  מגיעשהנילוס משום ,להשקותה אחר

  .מצרים ארץ כל את ומשקה

åäé ïâ åäéà éàå" ïâë àìà ïãò ïâ éø÷àã ä
åäé" éîð éëä àìëã àðåãòå à÷åôñ äéá úéàã ä

åäé ïâ äî íéøöî éîð éëäå íåãñ äåä" àì ä
 àì íéøöî óåà äéì äà÷ùàì ùð øá êéøèöà
 åäéà ñåìéðã ïéâá äéì äà÷ùàì àøçà êéøèöà

àô÷éèíéøöîã àòøà ìëì é÷ùàå :  
 לא אשר והיה" ,כתוב מהבא וראה 

 ירושלם אל הארץ משפחות מאת יעלה
 .מטר מהם שנמנע שלהם נשוע זהו ,"'וגו

 áéúë äî éæç àú)æé ãé äéøëæ ( àì øùà äéäå
åâå íìùåøé ìà õøàä úåçôùî úàî äìòé ' àã

 äî àøèî ïåäðî òðîúàã ïåäìã àùðåò àåä
                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר (ה והוא הרוכב עליהן כנשמה לגוף"ב שמות הוא שם יהו" פירוש סוד של אותן עא
 ).הערת הזוהר (ב שמות של מעלה הנקראים שמים"ב מלאכים של מטה מתחברים בע" פירוש עב
 .ג כלל טו בענין המזל העליון"כלל חו) ב(' ח שער כה פרק ב"ע' עי ג
 ).הערת הזוהר(ו "מלבשכ ד
 ).הערת הזוהר(ו "בשכמל ה
 ).הערת הזוהר(ו "בשכמל ו
 ).הערת הזוהר(ו "בשכמל ז
 ).הערת הזוהר(ו "בשכמל ח
 ).ו"דפ(אסיק  ט
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 תעלה לא מצרים משפחת ואם" ,כתוב מה
 עליהם ולא כתוב שלא ראה ,"' וגובאה ולא

 ולא במצרים מטר יורד לא כי ,הגשם יהיה
 שכתוב ,מהו ענשם אלא .אותו צריכים

 כל את 'ה ףויג אשר המגפה תהיה וזאת"
 צריכים לא שמצרים משום ,"' וגויםעמה

 להוכ כי" ,בה בכתו מה סדום אף .מטר
 זה ועל ,בה היו העולם עדוני כל ,"משקה

 רבי. בה יתעדנו אחרים אדם שבני רצו לא
 מעצמם רשעים היו הם ,אמר חייא

 ,לעני עין צר שהוא אדם בן שכל ,וממונם
 ,עוד ולא ,בעולם דויעמ שלא הוא ראוי
 מי וכל .הבא לעולם חיים לו שאין אלא

 ם שיתקייהוא ראוי ,לעני ותרן שהוא
 לו ויש ,בשבילו העולםיתקיים ו בעולם

  .הבא לעולם חיים של רךווא חיים

 áéúë)çé íù ( äìòú àì íéøöî úçôùî íàå
åâå äàá àìå ' áéúë àìã éîç)æé íù (å íäéìò àì

 àìå íéøöîì àøèî úéçð àìã ïéâá íùâä äéäé
 áéúëã àåä äî ïåäìã àùðåò àìà äéì ïëøèöà

)íùé ç (ä óåâé øùà äôâîä äéäú úàæå ' ìë úà
äåâ íé]åâå'[ óåà àøèîì ïéëéøö àì íéøöîã ïéâá 

 äéá áéúë äî íåãñ)é âé úéùàøá ( äìë éë
 àì àã ìòå äá ååä àîìòã ïéðåãò ìë ä÷ùî

ïàòá àééç éáø äá ïåðãòúé ïéðøçà àùð éðáã 
å åäééîøâî ïéáééç ååä ïåðéà øîàîî ìëã ïåäðå

 àåä úåàé àðëñî éáâì àðéò øö åäéàã ùð øá
 äéì úéìã àìà ãåò àìå àîìòá íéé÷úé àìã
 éáâì ïøúåå åäéàã ïàî ìëå éúàã àîìòì íééç

 íéé÷úéã àåä úåàé àðëñî]íéé÷úéå àîìòá[ 
ì úéàå äéðéâá àîìò íééç äé>àëøåàå <

)àçøåàå(éúàã àîìòì ééçã :  
 ושתי הוא בהר וישב מצוער לוט ויעל"

 שראה משום ,מהול ."' וגועמו תיוובנ
 רבי .משם ועלה @םולסד קרוב שהיה
 מתהפך בותימס והוא" ,פתח יצחק

 הוא ברוך הקדוש ,"' וגולפעלם ויבתחבולת
 של כיסויים ומביא בעולם סבובים מסבב
 הופך כך ואחר ,מעשיו לעשות אורות
 ,ובמה .אחרצבע כ אותם ועושה אותם

 ומסבב תחבולות עושה ,בתחבולתו
 אותם כמו ולא ,אותם ךולהפ כדי סבובים

  .הראשונים

 åîò åéúåðá éúùå øäá áùéå øòåöî èåì ìòéå
åâå ')ì èé úéùàøá ( äåäã àîçã ïéâá àîòè éàî

]íåãñ áéø÷) [íåãñá( ÷çöé éáø ïîúî ÷ìúñàå 
 çúô)áé æì áåéà ( êôäúî úåáéñî àåäå

åâå íìòôì åéúåìåáçúá 'á÷" ïéáåáñ ááñî ä
éúééàå àîìòãà  éåãáåò ãáòîì ïéøéäè ïéøîå÷

 ïåì ãéáòå ïåì êôäî øúáìåë äîáå àøçà àðååâ
 ïéáåáñ ááñîå ïéìåáçú ãéáò åéúåìåáçúá

éàîã÷ ïåðéàë åàìå ïåì àëôàì:  

  äøåú éøúñ  
 סתר נברא ממנו ,שמים שנקרא זה

 שהם הגוף איברי חשבון .אדם שנקרא
 ,איברים ושמונה ארבעים מאתים חשבון
 םֵש .עשרה ושש מאתים אותיותיו חשבון

 ב"בכ התורה כל של כלל וסתר סוד הוא זה
 זה שם שהרי משום ,אמירות ועשר אותיות
 ושלשים אותיות עשרה ושש מאתים
 מאתים הרי .בה שכלולים שבילים ושנים

  .הגוף איברי ושמונה ארבעים

 àã]ã[ àøúñ éøáúà äéðî íéîù éø÷à
 ïáùåç ïåðéàã àôåâ éôééù ïáùç íãà éø÷àã
 éäååúà ïáùç ïéôééù àéðîúå ïéòáøàå ïúàî

 éøñ úéùå ïúàî] àæø åäéà àã àîù]ñåèàø [
>àøúñå< àììë ]ãàúééøåà [>àúééøåà ìëã< 

ëá" àã àîù àäã ïéâá ïøéîà øùòå ïååúà á
éøñ úéùå ïúàî[åúà  ïéìéáù ïéøúå ïéúìúå ïå

 àéðîúå ïéòáøàå ïúàî àä äéá ïìéìëúàã
àôåâã ïéôééù:  

 סוד ,הכסא על השולט אדם שנקרא סוד
 ועל" שכתוב זה וסתר ,שלמטה שבעים של

 עליו אדם כמראה דמות הכסא דמות
 'וה" שכתוב סתר הוא וזה ,"מלמעלה

 àæø àéñøë ìò èéìùã íãà éø÷àã àæø
 ïéòáùã]ã[ áéúëã àã àøúñå àúúì) à ìà÷æçé

åë ( åéìò íãà äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå

                                                           

פירוש דברים המכוסין וטמונים כמו ביב הקמור דהיינו חריץ הטמון ). א"ד(א "פירשתי לעיל דף פג ע א
  ).א"נ(ב "הרש. בקרקע



 øäæúéùàøá 

508 

 ".השמים מן 'ה מאת 'וגו סדום על המטיר
 לחכמי ,אחד וסתר חדא ודבר אחד והכל
 הזה בעולם חלקם )הוא( אשרי ,נמסר הלב

  .הבא ובעולם

 áéúëã àøúñ àåä àãå äìòîìî) èé úéùàøá
ãë (åäéå"åâå íåãñ ìò øéèîä ä'åäé úàî "î ä ï

àãç àøúñå àãç äìîå ãç àìëå íéîùä 
 äàëæ øñîúà àáì éîéëçì)åäéà ( ïåä÷ìåç

éúàã àîìòáå ïéã àîìòá:  
 שמנעו עלנם של סדום די גזר נחתם

 ואביון עני ויד" שנאמר כמו ,צדקהמהם 
 מן אלא היה לא הדין ולכן ,"החזיקה לא

 וכתוב .אחד הכל ושמים צדקה .השמים
 שצדקה משום ,"חסדך שמים מעל גדול כי"

 ,משמים הוא דין ,)בשמים( בשמו תלויה
 של הדין". השמים מן 'ה מאת" שכתוב
 בת עון ויגדל" שכתוב ,זה ממקום ישראל

 נקראת וירושלים ," סדוםמחטאת עמי
 היה זה הנה" שנאמר כמו ,םולסד אחות

 השמים מן היה ודינם ".אחותך סדום עון
 ,צדקהמהם  שמנעו על םוכסד אחד דין

 יש לזו ,נחרב וזה התהפך שזה זהל פרט
  .תקומה אין ולזו ,תקומה

]íåãñ) [íúñ( åòðîã ìò ïåäìã àðéã øæâ 
 øîà úàã äîë åäééðî ä÷ãö)ìà÷æçéèî æè  (

 êë ïéâáå ä÷éæçä àì ïåéáàå éðò ãéå]àðéã[ àì 
 ïî àìà äåä)ä( ãç àìë íéîùå ä÷ãö íéîù

 áéúëå)ä ç÷ íéìäú ( êãñç íéîù ìòî ìåãâ éë
ïéâáå äéîùá ä÷ãö àéìúã >ð"íéîùá à< àðéã 

 áéúëã íéîùî àåä)ãë èé úéùàøá ( úàî
åäé" øúà éàäî ìàøùéã àðéã íéîùä ïî ä

áéúëã)  ã äëéàå( úàèçî éîò úá ïåò ìãâéå 
 úàã äîë íåãñì úåçà íìùåøé éø÷àå íåãñ

 øîà)èî æè ìà÷æçé ( íåãñ ïåò äéä äæ äðä
éîù ïî äåä ïåäðéãå êúåçàààãç àðéã  íåãñë 

 àãå êôäúà àãã øá åäééðî ä÷ãö åòðîã ìò
 äîå÷ú äì úéì àãå äîå÷ú äì úéà àã áøçúà

®:  
  íìòðä ùøãî:  
 ,אבהו רבי אמר ."' וגומצוער לוט ויעל"

 לך תדע ,הרע ביצר כתוב מהבא וראה 
 אותו עד אדם מבני לעולם מתבטל שאינו

 ,"' וגוהאבן לב את תיוריוהס" שכתוב ,זמן
 ,בגיהנם נדונין אדם בני שרואה פי על שאף
 זהו ,אדם בני אצל לו וחוזר בא הוא

 של מצערה ,"מצוער לוט ויעל" שכתוב
  .אדם בני לפתות עולה משם ,גיהנם
  

åâå øòåöî èåì ìòéå ')ì èé úéùàøá ( éáø øîà
 êì òãú òøä øöéá áéúë äî äàøå àá åäáà
 ïîæ åúåà ãò íãà éðáî íìåòì ìèáúî åðéàù

 áéúëã)÷æçéãë åì ìà ( ïáàä áì úà éúåøéñäå
åâå ' íðäéâá ïéðåãð íãà éðá äàåøù éô ìò óàù

ää íãà éðá ìöà åì øæåçå àá àåä" èåì ìòéå ã
 éðá úåúôì äìåò íùî íðäéâ ìù äøòöî øòöî

íãà:  
 יש הנהגות שלש ,יהודה רבי אמר
  היא וזו ,והחכמה השכל הנהגת ,באדם

 íãàá ùé úåâäðä ùìù äãåäé éáø øîà
äàéä åæå äîëçäå ìëùä úâäð  

  è÷/á  
  øäæ  
 כמו ,דםא בני של עלופ משום ,"לפעלם"

 .אותם מהפך הוא כך ,מעשים עושים שהם
 משום ,"ארצה תבל פני על יצום אשר כל"

 אותם  אתמהפך הוא אדם בני מעשי
על " שהוא מצווה אותםבות בכל מה ימסה

כל אשר יצום על פני תבל " ."'פני תבל וגו
 בותימס והוא אמר אלעזר רבי". ארצה

 בוביםיס מסבב הוא ברוך הקדוש ,מתהפך

àã äîë àùð éðáã íìòô ïéâá íìòôì ïåðé
 ìò íåöé øùà ìë ïåì êôäî éëä ïéãáåò ïéãáò

 äöøà ìáú éðô)áé æì áåéà ( éðáã ïéãáåòã ïéâá
 àùð]êôäî[úåáñî ïåðéàì ) êôäî( äî ìëá 

åâå ìáú éðô ìò ïåì ãé÷ô åäéàã ' øæòìà éáø
á÷ä êôäúî úåáñî àåäå øîà" ááñî ä

ïéáåáñà àîéé÷úàì àîìòá ïéãáåò éúééàå 
                                                           

 ).א"ד(מגלגל גלגולים  א
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 ואחר ,התקייםל בעולם מעשים ומביא
 אותם ו שיתקיימחושביםאנשים ש

 את אותם הופך הוא ברוך הקדוש ,מעשים
 .בהתחלה שהיו מכמו מעשים אותם

 כמו ,"בתחבולתו"כתוב  ,"ויבתחבולת"
 שאותו בעוד ,חרס כלי שעושה הזה מןוהא

 לעשות חושב ,לפניו מסתובב גלגלה
 דוגמאכ לעשות חושב .עושה ,וז דוגמאכ

 אחר לכלי זה כלי מהפך .עושה ,תאחר
 כך .לפניו סובב הגלגל שאותו משום

 שהוא מעשיו את מהפך הוא ברוך הקדוש
 זה ,ומהו ,ד"יו חסר "בתחבולתו. "עושה

 ,לפניו הסובב גלגל שהוא למטה דין בית
 לכלי זה מכלי כלים מהפך הוא זה ועל

 אם ,אדם בני של פעלם כפי זה וכל .אחר
 הגלגל אותו ,מעשיהם מטיבים אדם בני

 נעשים ואז ,ימינה אותם מסובב הסובב
 והגלגל ,כראוי להם להיטיב בעולם מעשים

 ,הימין צד באותו שוקט ולא תמיד סובב
  להרע אדם בני באו .בו מתגלגל והעולם

ð éðá åáéùçã øúáìå ïéãáåò ïåðéà ïåîéé÷úéã àù
á÷" ååäã äîëî ïéãáåò ïåðéàì ïåì êôäî ä

 éàäë áéúë åúìåáçúá åéúåìåáçúá àúéîã÷á
 àéääã ãåòá àñøçã ïéðàî ãéáòã àðîåà

àì÷éèà àðååâë ãáòîì áéùç äéî÷ úøçúñà 
 ãéáò àøçà àðååâë ãáòîì áéùç ãéáò àã
 àì÷éè àåääã ïéâá àã àðàîì àã àðàî êôäî

 úøçúñàá÷ êë äéî÷" åäéàã éåãáåò êôäî ä
åé øñç åúìåáçúá ãéáò" éá àã åäéà ïàîå ã

 ìòå äéî÷ úøçúñàã àì÷è åäéàã àúúì àðéã
 ìëå àøçà àðàîì àã àðàîî ïéðàî êôäî àã

 àã]éôë[ )ì( éðá ïéáéèî éà àùð éðáã íìòô
 ïåì úøçñà àøçñã àì÷è àåää ïåäéãáåò àùð

ìòá ïéãáåò åãéáòúà ïéãëå àðéîéì àáèåàì àî
 êéëù àìå øéãú úøçñà àì÷éèå úåàé à÷ãë ïåì
 äéá àìâìâúî àîìòå àðéîéã àøèñ àåääá

àùàáàì àùð éðá åúà:  
  íìòðä ùøãî:  

 ,התאוה והנהגת ,הקדושה הנשמה כח
 כח וזהו ,רעות תאוות בכל מתאוה שהיא

 אדם לבני המנהגת וההנהגה ,התאוה
 .הגוף נפש נקראת והיא ,הגוף ומחזקת

 רבי אמר. המחזיק כח זהו ,דימי רבי אמר
 הרע יצר אין לעולם , בא וראה,יהודה
 ,שאמרנו אלו כחות שני באלו אלא שולט
 הרע יצר אחר הרודפת היא המתאוה נפש

 אל הבכירה ותאמר שכתוב משמע ,לעולם
 היא המתאוה נפש ,זקן אבינו הצעירה
 עם אותה ומפתה האחרת את מעוררת

 לכה" אומרת היאו ,הרע ביצר להדבק הגוף
 יש מה ".עמו ונשכבה יין אבינו את נשקה

 הרע יצר אחר ףוונרד נלך ,הבא בעולם לנו
 ומה .הזה העולם חמדת תשוקת ואחר

 מה .בו להדבק מסכימות שתיהן ,עושות
 מתפטמות ,"יין אביהן את ותשקין" כתוב

  .ובשתיה באכילה הרע ליצר להתעורר

àéäù äåàúä úâäðäå äùåã÷ä äîùðä çë 
 çë åäæå úåòø úåàú ìëá äåàúî] äåàúä

ú÷æçîå íãà éðáì úâäðîä äâäðääå[ àéäå óåâä 
 ÷éæçîä çë åäæ éîéã áø øîà óåâä ùôð úàø÷ð
 òøä øöé ïéà íìåòì äàøå àá äãåäé éáø øîà

á åìàá àìà èìåù ' ùôð ïøîàã ïéìà úåçë
 íìåòì òøä øöé øçà úôãåøä àéä äåàúîä

 áéúëã òîùî)àì èé úéùàøá ( øîàúå
 äåàúîä ùôð ï÷æ åðéáà äøéòöä ìà äøéëáä
 óåâä íò äúåà äúôîå úøçàä úà úøøåòî àéä
 úà ä÷ùð äëì úøîåà àéäå òøä øöéá ÷áãäì

 íìåòá åðì ùé äî åîò äáëùðå ïéé åðéáà]àáä [
)äæä( ú÷åùú øçàå òøä øöé øçà óåãøðå êìð 

 úåîéëñî ïäéúù úåùåò äîå äæä íìåòä úãîç
äî åá ÷áãäì áéúë )âì íù ( ïäéáà úà ïé÷ùúå

 äìéëàá òøä øöéì øøåòúäì úåîèôúî ïéé
äéúùáå:  

 ".אביה את ותשכב הבכירה ותקם"
 נפש ,בלילה מטתו על שוכב כשאדם

 הרע ליצר המעוררת היא המתאוה
 עד רע הרהור בכל דבק והוא ,בו ומהרהרת

 äéáà úà áëùúå äøéëáä í÷úå)âì íù (
 äåàúîä ùôð äìéìá åúèî ìò áëåù íãàùë
àåäå åá úøäøäîå òøä øöéì úøøåòîä àéä 

                                                                                                                                                                                     

 הזה שעושה כלי חרס ובעוד שהטקלא בידו שהם האבנים שעושה כלי חרס עליו בכח גלגול כיוצר א
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 שמביא )עד א"נ( )על א"ד( מעט שמתעברת
 ודבקה הרעה המחשבה אותה האדם בלב

 עד לעשותה נגמר ולא בלבו ישעדיין ו ,בו
 כמתחלה הגוף לכח מעוררת התאוה שזאת

 .הרעה תשלום הוא ואז ,הרע ביצר להדבק
  לוט בנות שתי ותהרין" שכתוב זהו

èòî úøáòúîù ãò òø øåäøä ìëá ÷áãà )ìò (
>ð"ãò à< äáùçîä äúåà íãàä áìá àéáîù 

 øîâð àìå åáìá ùé ïééãòå åá ä÷áãå äòøä
 óåâä çëì úøøåòî äåàúä úàæù ãò äúåùòì

)æëä (>îë< àåä æàå òøä øöéá ÷áãäì äìçú
ää äòøä íåìùú" ã)åì íù ( úåðá éúù ïéøäúå

èåì:  
  äøåú éøúñ  
 שלטון מתוך ,"' וגומצוער לוט ויעל"

 קשר של אחד סיג הימין מצד נפרד ,המלך
 מצד הזהב סיגי בתוך דבוקה שהחקיקה

 א"נ( )יצרו של( מאהוט בתוך השמאל
. האילן של אחד קשר ונעשה )ומקומו
הוא  ,בעולם להתעורר יצחק כשרצה

 והפריד ,הקשה הדין של חכבהתחזק 
 והפריד אברהם והתחזק ,מקיומם דרגות
 מתוך האילן של אחד קשר בשל אותו
 נכנס הקדמוני נחש אותו .מאהוט אותה

 ששתה היין והוא ,העץ אותו של פירותב
 והן .בזו זו קשורות דרגות שתי והוליד

 אחד .מאהוהט בצד שסובבות הדרגות
 עצה זו. ר"פעו נקרא ואחד ם"מלכו נקרא

 וכל הוא בגלוי ,פעור .בגלוי עצה וזו ,סתרב
 הוא בכסוי שהוא ,וםמלכ .בגלוי מעשיו

 נפרדים אלה משני .סיםומכ מעשיו וכל
  ,למיניהם רבים מינים

åâå øòåöî èåì ìòéå' )ì èé úéùàøá ( åâî
 àðéîéã àøèñî àùøôúà àëìîã àúåðîøåä
 åâá à÷áãúî àôìåâã àøåè÷ã àëåúä ãç

àáäãã àëåúäâ åáàñî åâá àìàîùã àøèñî 
 äéøöéã]ð" àåäéøåéã[ ãéáòúàå ]ãàøåè÷ [

)îàøåè÷( àøòúàì ÷çöé àòá ãë àðìéàã àãç 
 àéù÷ àðéãã äéô÷åúá àîìòá]ó÷úúà) [ï÷úà( 

 ïéâøã ùéøôå]ó÷úúàå åäéîåé÷î) [äéîåé÷î 
úàåó÷( àåää ùéøôå íäøáà ã àãç àøåè÷

àðìéàã) ùãç( ùçð àåää åáàñî àåää åâî 
 åäéàå àðìéà àåääã äéáðàá ìàò äàîã÷

 àøîç>àúùã <)éúùã(øã ïéøú ãéìåàå  ïéâ
 øèñá ïøçñã ïéâøã ïåðéàå àãá àã ïéøéè÷

åëìî éø÷à ãç åáàñî"åòô éø÷à ãçå í" àã ø
 àéìâúàã àèéò àãå àéñëúàã àèéò] øåòô

àéìâúàá éåãáåò ìëå åäéà àéìâúàã[åëìî " í
 ïéìàî àéñëúàá éåãáåò ìëå åäéà àéñëúàã

åäééðæì ïéàéâñ ïéðéæ ïùøôúà ïéøú  
  é÷/à  
  øäæ  

 עומדת והיתה תמיד שסובבת תחבולתו
 בוב הקדוש ברוך הוא מס,הימין של בסבוב
 וכלים בותימס ומהפך שמאל לצד אותה
 ואז. שמאל צד לאותו בהתחלה שהיו

 להרע בעולם מעשים ונעשים סובב הגלגל
 עד צד לאותו סובב והגלגל ,אדם לבני
 הגלגל .מעשיהם להיטיב שבים אדם שבני
 לתובתחבו כך ועל ,האדם בני במעשי עומד

  .תמיד עומד ולא ,לפעלם

 àîéé÷ äåäå øéãú øçñàã åúìåáçú
á÷ àðéîéã àúåøçñàá" àøèñá äéì øçñà ä

 àúéîã÷á ååäã ïéðàîå úåáñî êôäîå àìàîùã
øçñà àì÷è ïéãëå àìàîù øèñ àåääìà 

 éðáì ïåì àùàáàì àîìòá ïéãáåò åãéáòúàå
 àùð éðáã ãò àøèñ àåääì øçñà àì÷èå àùð

åò àáèåàì ïéáééú ïéãáåòá àîéé÷ àì÷èå ïåäéãá
 àîéé÷ àìå íìòôì åúìåáçúá àã ìòå àùð éðáã

øéãú:  
á÷ éæç àú" àîìòá ïéãáåòå ïéáåáñ íøâ ä גורם הוא ברוך הקדוש ,בא וראה

                                                                                                                                                                                     

 .ו" דפ–) א ממנו"ס( א
 .לשאול לרב זילבר הרב שולץ לא ידע##* ב
 .ב"לעיל סב ע' עי ג
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 הכל לעשות כדי בעולם ומעשים סבובים
 רשווהש קרימהע יוצא והכל ,כראוי

 יצא ,אליו אברהם את רביק .שלמעלה
 מהול אברהם היה כשלא ,ישמעאל ממנו

 ולא למטה שהוא משום ,ממנו כשיצא
 הקדוש כך אחר. דשוק ברית באות נשלם
 ונמול בתחבולותיו סבובים בביס הוא ברוך

 ונקרא בשמו ונשלם בברית ונכנס אברהם
 של בסוד אותו הַרְטִע עליונה 'וה ,אברהם

 ,נמול והוא נשלם שהסוד כיון .מרוח מים
 ונקשר ,קדש זרע והיה יצחק ממנו יצא

 כתוב זה ועל ,ממים אש של בסוד למעלה
 ולא ,"אמת זרע להוכ שורק נטעתיך ואנכי"

  .האחר הצד באותו נקשר

 à÷ôð àìëå úåàé à÷ãë àìë ãáòîì ïéâá
 äéáâì íäøáà áéø÷à àìéòìã àùøùå àø÷òî
 ãë øéæâ íäøáà äåä àìã ìàòîùé äéðî ÷ôð
 úàá íéìúùà àìå àúúì åäéàã ïéâá äéðî ÷ôð

àîéé÷á÷ øúáì àùéã÷ " ïéáåáñ ááñ ä
 úéøáá ìàòå íäøáà øæâúàå åéúåìåáçúá

äå íäøáà éø÷àå äéîùá íéìúùàå'à äàìò 
çåøî íéîã àæøá äéì úøèòàá àæøã ïåéë 

 àòøæ äåäå ÷çöé äéðî ÷ôð øæâúàå íéìúùà
íéîî ùàã àæøá àìéòì øù÷úàå àùéã÷â ìòå 

 áéúë àã)àë á äéîøé ( ÷øåù êéúòèð éëðàå
øæ äìë àøèñ àåääá øù÷úà àìå úîà ò

àøçà:  
 שתי ומבנותיו לוטמ יצאו ,בא וראה

וי שרא צד באותו ונקשרו נפרדות מותוא
  בבו ועל זה הקדוש ברוך הוא מס,להם

ïéîåà ïéøú äéúðáîå äéðî å÷ôð èåì éæç àúã 
 ïåì éæçúàã àøèñ àåääá åøù÷úàå ïùøôúî

á÷ àã ìòå"ááñî ä:  
  íìòðä ùøãî:  

  :àîïäéá  ".מאביהן
 הרע יצר אין מעולם ,יצחק רבי אמר
 ומתוך ,ושתיה באכילה אלא מתפתה
 מה בצדיק .באדם שולט אז היין שמחת
 ואינו ,"נפשו בעולש כלוא צדיק" ,בו כתוב

 אותו ,יהודה רבי שאמר .לעולם משתכר
 נזם" עליו קוראים ,ששותה חכם תלמיד

 שם שמחלל אלא ,עוד ולא ,"חזיר באף זהב
 ששון הנהו" ,מהו הרשעים מנהג .שמים

 בקר הרוג" ,באדם שולט אז היין ".ושמחה
 הוי" הכתוב אמר עליהם ,"' וגוצאן ושחוט

 לעורר כדי ."' וגוירדפו שכר בבוקר משכימי
 אלא מתעורר הרע יצר שאין ,הרע ליצר
 אביהן את ותשקין" שכתוב זהו .היין מתוך

  ".יין

 äúôúî òøä øöé ïéà íìåòî ÷çöé éáø øîà
ìà æà ïééä úçîù êåúîå äéúùå äìéëàá à

 äéá áéúë äî ÷éãöá íãàá èìåù)äë âé éìùî (
 íìåòì øëúùî åðéàå åùôð òáåùì ìëåà ÷éãö
 éåøîã ïðáøî àáøåö éàä äãåäé éáø øîàã

 äéìò àðéø÷)áë àé íù ( àìå øéæç óàá áäæ íæð
 åäî íéòùøä âäðî íéîù íù ììçîù àìà ãåò

)âé áë äéòùé ( ïåùù äðäå èìåù æà ïééä äçîùå
åâå ïàö èåçùå ø÷á âåøä íãàá ')å( øîà íäéìò

 áåúëä)àé ä íù ( øëù ø÷áá éîéëùî éåä
åâå åôåãøé ' òøä øöé ïéàù òøä øöéì øøåòì éãë

ää ïééä êåúî àìà øøåòúî" ã)âì èé úéùàøá (
ïéé ïäéáà úà ïé÷ùúå:  

 ידע ולא" ,כתוב מה ,אבהו רבי אמר
 אינו הרע יצר ,כלומר ,"ובקומה בשכבה
 ובקומה הזה בעולם בשכבה בה משגיח
 הגוף כח עם מתעורר אלא ,הבא לעולם

 רבי שאמר ,הזה בעולם תאותו דולעב
 ,בגיהנם הרשעים שנכנסים בשעה ,אבהו

 זהו ,בהן לראות הרע ליצר מכניסים

 áéúë äî åäáà éáø øîà)äì íù ( òãé àìå
 çéâùî åðéà òøä øöé øîåìë äîå÷áå äáëùá
 àáä íìåòì äîå÷áå äæä íìåòá äáëùá äá
 íìåòá åúåàú ãåáòì óåâä çë íò øøåòúî àìà
 íéòùøä ïéñðëðù äòùá åäáà éáø øîàã äæä

øä øöéì íéñéðëî íðäéâáää ïäá úåàøì ò" ã

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ”צו ע א
  .א"א מי"י פ"ס' עי). הערת הזוהר(א ”לא ע ב
 .ב"א מי"י פ"ס' עי ג
 ).א"ד(עמון ומואב  ד
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 של לצערה ,"ערהוצ בא ולוט" שכתוב
 הבריות את לנסות משם לו ויצא .גיהנם

 לוט ויעל" שכתוב זהו .שאמרנו כמו
  .גיהנם של מצערה ,"מצוער

)âë íù ( íðäéâ ìù äøòöì äøòö àá èåìå)÷ôðå (
]÷éôðå[ ïøîà÷ãë àúééøáì àúåñðì ïîúî äéì 

ää" ã)ì íù (íðäéâ ìù äøòöî øòöî èåì ìòéå:  

 משמע ,יצחק רבי אמר ".בהר וישב"
 מושבו שם שהוא מלמד ,"בהר" שכתוב
 שאין הר כמו חרב שהוא גוף .הר במקום

 שתי אלו ,"עמו בנתיו ושתי" .טובה בו
  כי" .שאמרנו הכחות

 øäá áùéå)íù ( òîùî ÷çöé éáø øîà
 øä íå÷îá åáùåî íù àåäù ãîìî øäá áéúëã
 éúùå àúåáéè äéá úéìã øäë áøç àåäù óåâ

áä åìà åîò åéúåðá 'éë ïøîàã úåçë:  

  äøåú éøúñ  
 כל ואת הגדול הים את וסובבים

 זז ואחד אחד וכל ,הללו הטמאים הצדדים
 לוט ,למטה איה זו כדוגמא. למקומו )נזף(

 . סדוםאנשי עם דיורו םוֹש מאברהם נפרד
 ,באברהם נזכר הדין עליהם כשהתעורר

 השקוהו בנותיו ,מהם ונפרד משם לו ושלח
 נקראת אחת ,מותוא שתי ממנו והולידו יין

 בגלוי אחת ,עמון נקראת ואחת מואב
 עצה ,ם"מלכו דרגתו עמון .בכסוי ואחת
. בגלוי הכל ,ר"פעו דרגתו מואב ,בכסוי

 בן ,עמי בן אמרה אחת ,בנותיו וז כדוגמא
 הוא לכן ,הוא ממי אמרה ולא מעמי לי יש

 ,זה הוא מאב ,מואב אמרה זו .בכסוי היה
 הדבר ,ר"פעו דרגתו , לוהולדתי מאבא
  .בגלוי

 ìëå åáàñî éøèñ ïéìà ìëìå àáø àîé ïøçñå
 ãç)óù] (óæð ãçå[ àðååâë äéúëåãì  åäéà àã

 äéøåéã éåùå íäøáàî ùøôúà èåì àúúì
 øëãà åäá àðéã øòúà ãë íåãñ éùðàá

]ì[øôúàå ïîúî äéì çìùå íäøáàé ïéé åäééðî ù
 ãç ïéîåà ïéøú åäá åãéìåàå äéúðá äéì åàé÷ùà
 ãçå àéìâúàá ãç áàåî éø÷à ãçå ïåîò éø÷à

àéñëúàáààâøã ïåîò áåëìî äéìéã " àèéò í
ã àâøã áàåî àéñëúàãåòô äéìé" àìë ø

 éîò ïá úøîà àã äéúðá àã àðååâë àéìâúàá
 ïéâá àåä ïàîî úøîà àìå éîòî éì úéà àøá
 áàî áàåî úøîà àã àéñëúàá äåä åäéà êë

åòô äéìéã àâøã äéì úãéìåà àáàî àðã àåä" ø
àéìâúàá äìî:  

 מכן לאחר ,המלך דוד אחז אלה ובשני
 ,המלך דוד ממנה ויצא רות באה ממואב
  ןמעמו

 ïî øúáìã àëìî ãåã ãéçà ïéìà ïéøúáå
 ãåã äðî ÷ôðå úåø úúà áàåî]àëìî[ïåîò ïî   

  é÷/á  
  øäæ  

 שהכל בעולם גלגולים ומגלגל סבובים
בא . במקומו הכל ויתקשר כראוי יעשה
 הוא ברוך שהקדוש ללוט היה נאה ,וראה
 שתי ומאשתו )ומבנותיו( ממנו יוציא

 להתקשר בשביל אלא ,הללו מותוהא
 ,יין מתוך ונעשו ,להם הראוי במקומם

 באותו במערה להם הזדמן היין ואותו
 שנאמר כמו ,שנעשו הסוד וזהו ,לילה

 נתבאר והרי ,"וישכר היין מן וישת"
  .ובארוה

 àìë ãéáòúéã àîìòá ïéìåâìâ ìâìâîå ïéáåáñ
 úåàé éæç àú äéøúàá àìë øù÷úéå úåàé à÷ãë

á÷ã èåìì äéì äåä" äéðî ÷éôé ä)úðáîåäé (
]äéúúàîå[ ïéâá àìà ïéìà ïéîåà ïéøú 

 åäééøúàá àøù÷úàì]éæçúàã) [éæçúéã( åäì 
 ïåäì ïîãæà àðéé àåääå àðéé åâî åãéáòúàå
 åãéáòúàã àæø àåä àãå àéìéì àéää àúøòîá

øîà úàã äîë )àë è úéùàøá ( ïééä ïî úùéå
äåî÷åàå øîúà àäå øëùéå:  

 להם קראו הן ועמון מואב ,בא וראה
 הבכירה ,אמר יוסי רבי .מאב ,מואב ,תשמו

 .הוא מאבא ,מואב אמרה ,צפהובח אמרה

 ïäîù ïåì ïàø÷ ïåðéà ïåîòå áàåî éæç àú
 áàåî>áàî< åôéöçá äøéëá øîà éñåé éáø 

                                                           

 .י"שער מאמרי רשב' עי א
 ).הערת הזוהר(א ”קעג ע ב
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 בן שמו ותקרא ,בן ילדה היא גם והצעירה
 ולא ,עמי בן ,עמי בן אמרה בצניעות .עמי

  .הוא ממי אמרה

òöäå àåä àáàî áàåî äøîà äãìé àéä íâ äøé
 éîò ïá äøîà åòéðöá éîò ïá åîù àø÷úå ïá

øá)à(äåä ïàîî äøîà àìå éîò :  
 ידע ולא" כתוב בהתחלה ,בא וראה

 ,ו"וא על ונקוד ,ו"בוא ,"ובקומה בשכבה
 באותו נמצא היה מלמעלה שסיוע משום
 ,ממנו לצאת המשיח מלך שעתיד מעשה

 כתוב ובאחרת .ו"בוא כאן נשלם ולכן
 ממנה יצא שלא משום ,ו"וי רחס "ובקמה"

 כתוב זה ועל ,הזו האחרת כמו ה"לקב חלק
 מלא ו"בוא "ובקומה" הגדולה הזו באחרת

 ידע לא ,אמר שמעון רבי. עליו ונקוד
 ממנה להעמיד הוא ברוך הקדוש שעתיד

 ומלך המלכים שאר וכל ושלמה המלך דוד
 ברות שכתוב כמו ,"ובקומה" עוד .המשיח

 ."' וגורעהו את איש יכיר בטרם ותקם"
  ,ודאי קימה לה היתה היום ובאותו

 áéúë àúéîã÷á éæç àú)äì èé úéùàøá (
àåá äîå÷áå äáëùá òãé àìå"àå ìò ãå÷ðå å" å

 àãáåò àåääá çëúùà äåä àìéòã àòåéñã ïéâá
 êë ïéâáå äéðî à÷ôðì àçéùî àëìî ïéîæã

àåá àëä íéìúùà"åà äî÷áå áéúë àøçàáå 
éå øñç"ïéâá åáã á÷ì à÷ìåç äðéî ÷ôð àì"äâ 

 àùéù÷ àøçà éàäá áéúë àã ìòå àøçà éàäë
àåá äîå÷áå" øîà ïåòîù éáø äìò ãå÷ðå àìî å

á÷ ïéîæã òãé àì" àëìî ãåã äðéî àî÷åàì ä
 åú àçéùî àëìîå ïéëìî øàù ìëå äîìùå

 úåøá áéúëã äîå÷áå)ãé â úåø ( íøèá í÷úå
åâå åäòø úà ùéà øéëé ' àîåé àåääáå> äåä äì

éàãå äîé÷<:  
  íìòðä ùøãî:  

 נופלת וחרדה יראה ,"בצוער לשבת ירא
 שמצערין גיהנם צער שרואה בשעה עליו

 שרואה כיון .ידון ששם וחושב לרשעים
 בני לפתות והולך יוצא ,שם נדון שאינו
 להזהיר דורש היה הונא כשרב. אחריו אדם
 ,בני ,להם אומר היה ,האדם בני את

 יצר זה ,ומיהו ,םגיהנ של משליח השמרו
 אבא רבי. גיהנם של שליח שהוא ,הרע
 בנות שתי לעלוקה" שכתוב זה מה ,אמר

 ,שאמרנו לוט בנות שתי אלו ,"הב הב
 בגוף המשתתפת ונפש המתאוה נפש שהיא

 רבי אמר. לעולם הרע יצר אחר הרודפת
 לשבת ירא כי" בלוט כאן כתוב ,יהושע
 הב בנות שתי לעלוקה" שם וכתוב ,"בצוער

 אמר .ה"עלוק בגימטריא הוא א"יר ".הב
 בא הוא למה אז ,הוא ירא אם ,יצחק רבי

øòöá úáùì àøé) ì èé úéùàøá( äàøé 
 íðäéâ øòö äàåøù äòùá åéìò úìôåð äãøçå
 äàåøù ïåéë ïåãé íùù áùåçå íéòùøì ïéøòöîù
 íãà éðá úåúôì êìåäå àöåé íù ïåãð åðéàù
 éðáì àøäæàì ùéøã äåä ãë àðåä áø åéøçà

 øîà äåä íãà]åäì) [äéì( àçéìùî øîúñà éðá 
 åäæ àåä ïàîå íðäéâ ìù çéìù àåäù òøä øöé

 áéúëã éàî øîà àáà éáø íðäéâ ìù) ì éìùî
åè ( úåðá éúù åìà áä áä úåðá éúù ä÷åìòì

èåìã ùôðå äåàúîä ùôð àéäù ïøîàã 
 íìåòì òøä øöé øçà úôãåøä óåâá úôúúùîä

 èåìá àëä áéúë òùåäé éáø øîà) èé úéùàøá
ì ( íúä áéúëå øòöá úáùì àøé éë)åè ì éìùî (

                                                           

מאותיות השם להורות על הקדושה ואם היה ראוי להיות בו ' פירוש שבכל מקום קדושה ניתוסף א א
 ).א"נ(ח " ז.ו הרומז לקדושה"מלא וחסר רומז שאין שם קדושה וכאן נטל משם אות וא' אות א

כ אמר וכל שאר מלכין "ב ותימה שאח"שלח לך קמג ע' פ' מכאן רמז שלא יצא משיח מנעמה ועי ב
גם זה טעות ושובש כי לאוקמא מינה קאי . א"ד' עי). א"ד(ע "ומלכא משיחא ומחפצי בה לא יצאו מלכין וצ

א קאי אחפצי בה כמו על רות מהבכירה מנה דוד ושלמה ושאר מלכין ומלכא משיחא בן נתן בן דוד ול
לא ידע (ב "הרש. ב תמר ורות”מ ולקמן קפח ע"סה' ע וזה פשוט וע"שהבין איזה תלמיד טועה שהניח בצ

ס קשה דנעמה אשת שלמה "ב ותו איך נתפייס וס"ו כמבואר בהדיא בסימן י"שהמקשה הוא רבינו מהרח
 באורך ותורף דבריו כי העיקר תריץ יתיב ב"ז שם בי"אמנם הרמ. ורחבעם בנה והיא שלשלת שיצא המשיח

 ).א"נ(ן "מאי. ב"ונעמה לא סלקא בחושבנא כמו שאר נשי מלכי בית דוד עש ה"דהע
 .זוהר הרקיע' עי ג
קליפות שור ' ג, ל"ג וז"ע' ג ח"יהל אור חעוד בזה ' ועי) 'א ט"דז' ש נוק"פת(כלומר תאווני וכעסני  ד

', ם ונחש וכו"הכל תאוני וכעסני שהן עשו וישמעאל סמדות הכוללות ' ושור וחמור הן ב' חמור כלב וכו
  .אומרות הב הבהבנות ה' בכנגד  וד שזה"ע' ב מ" יהל אור ח'וע, ל"עכ
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 כל דרך כך אלא .הבריות את להטעות
 לפי מתירא ,הרע כשרואה ,הַלְוַע עושה
 חושש ואינו לרשעתו חוזר ומיד ,שעה

 דין שרואה בשעה ,הרע יצר כך .לכלום
 ,)לעשות( לחוץ שיוצא כיון .ירא ,ברשעים

  .וםכל חושש אינו

úù ä÷åìòìøé áä áä úåðá é" àåä àéøèîéâá à
÷åìò" éúà éàîì àåä àøé éà ÷çöé éáø øîà ä

 àúééøá éòèîì]àìà[ äìåò äùåò ìë êøã êë 
 äòù éôì àøééúî òøä äàåøùëå øæåç ãéî
 êë íåìëì ùùåç åðéàå åúòùøì]òøä øöé [

)òùøä( ïåéë àøé íéòùøá ïéã äàåøù äòùá 
 àöåéù]õåçì[) úåùòì (íåìë ùùåç åðéà:  

 ותאמר" שאמרו זה מה ,אמר אבא רבי
 זה מה ,"זקן אבינו הצעירה אל הבכירה

 ,זקן שנקרא הרע יצר זהו ".זקן אבינו"
 שנולד ,זקן שהוא ,"וכסיל זקן מלך" שנאמר

 אמר יהודה רבי אמר ,ששנינו. האדם עם
 אומרת המתאוה נפש אותה ,יוסי רבי

  ונדבק אחריו ףונרד זקן אבינו ,לאחרת

à àáà éáø áéúëã éàî øî)àì èé úéùàøá (
 éàî ï÷æ åðéáà äøéòöä ìà äøéëáä øîàúå
 øîàðù ï÷æ àø÷ðù òøä øöé åäæ ï÷æ åðéáà

)âé ã úìä÷ ( íò ãìåðù ï÷æ àåäù ìéñëå ï÷æ êìî
 éñåé éáø øîà äãåäé éáø øîà ïðéðúã íãàä

øçàì úøîåà äåàúîä ùôð äúåàú ï÷æ åðéáà 
÷áãðå åéøçà óåãøð:  

  äøåú éøúñ  
 שהיא הזו בעטרה המלך דוד התעטר

 את עליו ויתן" שכתוב ,דוד של לזרעו עדות
 ם"ממלכו היתה וזו ,"העדות ואת הנזר
 עטרת את ויקח" שכתוב ,עמון בני דרגת
 שכתוב ,הוא עמון בני דרגת מלכם". מלכם

 עדות היתה ומשם ,"דוד ראש על ותהי"
 בני מן הוא מי נודע ובה ,לעולמים לבניו

 מן שאומרים ודאי ךולמל שראוי המלך דוד
 @,ביום שנולדאפילו ש ).הגוף( הוא דוד
 ,ראשו על עטרהאותו ב לולסב @ואה יכול

 ואבן זהב ככר משקל שהיה )הוא שהרי(
 לולסב יכול לא אחר אדם ובן ,היתה יקרה
 את עליו ויתן" ,ביואש שכתוב וזהו .אותה
 דוד נאחז דרגות ובשתי". העדות ואת הנזר

 שאר על להתחזק מלכותו כח והם ,המלך
 לא ,שלהם בצד נכלל לא שאם ,העמים

 הדרגות )צבעיםה( כל עליהם להתגבר יכול
 להתגבר בדוד כלולים העמים שאר של

  .עליהם ולהתחזק

 éäéàã àøèò éàäá àëìî ãåã øèòúà
 áéúëã ãåãã àòøæì àúåãäñ)î"áé àé á ( ïúéå

 úåãòä úàå øæðä úà åéìò]úåä éàäå) [äåä àäå( 
 áéúëã ïåîò éðáã àâøã íåëìî ïî)ù"ì áé á (
 àâøã íëìî íëìî úøèò úà ç÷éå] àâøã éðáã

ïåîò) [ïåîòã( àåä )áéúëã] (áéúëå[)  á ìàåîù
ì áé ( àúåãäñ äåä ïîúîå ãåã ùàø ìò éäúå

 ïàî òãåîúùà äáå ïéîìòì éåðáì]åäéàã) [àäé( 
 ïî ïéøîàã éàãå àëìîì éæçúàã ãåãã éåðá ïî

 àåä ãåã)óåâä(ãéìéúà åìéôàã à ]á[ ìéëé àîåé
åäà ìáñîì >àøèò àéää< äéùéø ìò ) àäã

åäéà (>úåäã< úåä äø÷é ïáàå áäæ øëë ì÷ùî 
]àìáñîì ìéëé àì àøçà ùð øáå[ àåä àãå 

 ùàåéá áéúëã)áé àé á íéëìî ( úà åéìò ïúéå
 ïéøúáå úåãòä úàå øæðä]ïéâøã[ ãåã ãéçàúà 

 àô÷åú ïåðéàå àëìî]äéúåëìîãàô÷úúàì  [
)àô÷úàì àúåëìîã( àì éàã ïéîò øàù ìò 

 ïåäìã àøèñá ìéìëúà]ã[ ìéëé àì]àô÷úúàì [
)àô÷úàì( ìë åäééìò )ïéðååâ (>ïéâøã< øàùã 

 àøáâúàì ãåãá äéá ïìéìë ïéîò]àô÷úúàìå [
)àô÷úàìå(åäééìò :  

  )á øòåöî èåì ìòéå)ì èé úéùàøá מצוער לוט ויעל"
  àé÷/à  
  øäæ  

                                                           

  .ו" נוסף בדפ-   בההואא
  ).א"ד(ריש מדרש הנעלם הוא  ב
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 על המת שם להקים עמה עזוב התחבר
 הללו המלכים כל ממנה והוקמו ,נחלתו

 ,"בשכבה ידע ולא" .ישראל של לוייהע וכל
 ,"קרוהב עד וימרגלות ותשכב" שכתוב

 את איש יכיר בטרם" שכתוב "ובקומה"
  .ו"וא נקוד "ובקומה" לכן ,"' וגורעהו

 æòá äîò øáçúà] ìò úîä íù íé÷äì
åúìçð[ ïéëìî éðä ìë äðî í÷úàå  àéåìò ìëå

 äáëùá òãé àìå ìàøùéã)äì èé úéùàøá (
 áéúëã)ãé â úåø ( ø÷áä ãò åéúåìâøî áëùúå

 áéúëã äîå÷áå)íù (øèá í÷úååíà ùéà øéëé 
åâå åäòø úà 'àå ãå÷ð äîå÷áå êë ïéâá"å:  

 ,אברהם של ענותנותו אתבא וראה 
 הוא ברוך כשהקדוש ,להיבתח אפילו שהרי
 ממנו קשיב לא , בסדוםדין לעשות רצה

 וירא" שכתוב אחר )שהרי( ,לוט על רחמים
 ,"הכבשן רוכקיט הארץ רוקיט עלה והנה

 ה"לקב עליו אמר ולא לוט על קשיב לא
 ברוך הקדוש לו אמר לא ,כמו כן כאן .כלום
 שהקדוש יחשב לא שאברהם כדי ,דבר הוא
 תאמר ואם. כלום מזכותו גרע הוא ברוך

 ,םלכלו לוט את בלבו החשיב לא שאברהם
 עם מלחמהב לחםילה ללכת נפשו מסר הרי

 וישמע" שנאמר כמו ,חזקים מלכים חמשה
 ויחלק" וכתוב, "' וגואחיו נשבה כי אברם
 שוהרכ כל את וישב" וכתוב ,"לילה עליהם

 אבל ."' וגוהשיב שווורכ אחיו לוט את וגם
 וראה הוא ברוך הקדוש את שאהב באהבה

 לא ,כראוי כשרים אינם לוט של שמעשיו
 ברוך הקדוש יעזוב שבגללו אברהם רצה
 עליו קשיב לא ולכן ,משלו כלום הוא

  .בסוף ולא להיבתח לא רחמים

éæç àúá åìéôà àäã íäøáàã àúåðúåðò 
á÷ àòá ãë àúéîã÷á" íåãñá àðéã ãáòîì ä

 èåì ìò éîçø äéðî àòá àì)àäã (]åøúáì[ 
]ã[ áéúë)çë èé úéùàøá ( øåèé÷ äìò äðäå àøéå

øåèé÷ë õøàä ïùáëä )å( èåìã äéìò òáú àì
á÷ì äéìò øîà àìå"á÷ éëä óåà íåìë ä" àì ä

á÷ã íäøáà áùçé àìã ïéâá éãî äéì øîà" ä
 äåä àì íäøáàã àîéú éàå íåìë äéúåëæî òøâ
 äéùôð øñî àä íåìë äéáìá èåìì äéì áéùç
 ïéôé÷ú ïéëìî äùîçá àáø÷ àçâàì êäéîì

 øîà úàã äîë)íùãé ãé  ( éë íøáà òîùéå
åâå åéçà äáùð ' áéúëå)åè íù ( íäéìò ÷ìçéå

 áéúëå äìéì)æè íù ( íâå ùåëøä ìë úà áùéå
åâå áéùä åùåëøå åéçà èåì úà ' àúåîéçøá ìáà

á÷ì íéçøã"øùë àìã èåìã éåãáåò àîçå äà ï
 ÷åáùé äéðéâáã íäøáà àòá àì úåàé à÷ãë

á÷" äéìò òáú àì êë éðéâáå äéìéãî íåìë ä
ìå àúéîã÷á àì éîçøàôåñá à:  

 כל ".הנגב ארצה אברהם משם ויסע"
  דרום לצד היו מסעותיו

 áâðä äöøà íäøáà íùî òñéå) ë úéùàøá
à (àîåøãã àøèñì ååä éåðìèî ìë:  

  íìòðä ùøãî:  
 ואיש" .שבעולם הרשעים כל כשאר בו

 בארץ צדיק איש אין ,"עלינו לבא בארץ אין
 רשעים הרבה .יצרו על שליט איש ואין

 נעשה ,רשעים בלבדנו אנחנו ןאי ,בארץ
 היום שעד ,רשעים שהם הארץ כל כדרך
 אבינו את נשקה לכה" .הוא הארץ כל דרך
 ונרוה ונשתה נאכל ,הזה בעולם נשמח ,"יין
 ונשכבה" ,הרע ביצר ,באבינו ונדבק יין

 גם" ,ואומרת תעקצורוח הקודש ו ".עמו
  ".תעו ובשכר שגו ביין אלה

 íìåòáù íéòùøä ìë øàùë åá) èé úéùàøá
àì ( ÷éãö ùéà ïéà åðéìò àáì õøàá ïéà ùéàå

 íéòùø äáøä åøöé ìò èéìù ùéà ïéàå õøàá
 ìë êøãë äùòð ïéáééç àðãåçìá ïðà úéì õøàá
 õøàä ìë êøã íåéä ãòù íéáééç íäù õøàä

çîùð ïéé åðéáà úà ä÷ùð äëì àåä äæä íìåòá 
øîç äåøðå äúùðå ìëàð øöéá åðéáàá ÷áãðå 

ëùðå òøä úøîåàå úçååö ùã÷ä çåøå åîò äá
)æ çë äéòùé (åòú øëùáå åâù ïééá äìà íâ:  

 ,כתוב מה בא וראה ,יהודה רבי אמר
 הרשעים דרך ".יין אביהן את נהותשקי"

 הרע ליצר לפנק ,היין אחרי לטעות

 áéúë äî éæç àú äãåäé éáø øîà) úéùàøá
âì èé ( íéòùøä êøã ïéé ïäéáà úà ïé÷ùúå

ä øöéì ÷ðôì ïééä éøçà úåòèì åøøåòìå òø]å[ ãò

                                                           

  ).א"ד(ו נוספת "בטרום כתיב בוא א
 ).הערת הזוהר(א "קה ע ב
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 שוכב ,בשכרותו שמח שהוא ועד .ולעוררו
 את ותשכב הבכירה ותקם" ,מיד .מטתו על

 ומתאוה עמו נתמומז היא ,"אביה
 הרע ויצר ,רעים הרהורים בכל ומהרהרת

 בה משגיח ואינו בה ונדבק עמה מתחבר
 בשכבה" .ממנה הוא מה )זמן אותומ(

 "ובקומה" ,הזה בעולם "בשכבה" ,"ובקומה
 כשתתן הבא בעולם "בשכבה" .לבא לעתיד

 שכתוב ,"הדין ליום ובקומה" ,וחשבון דין
. "' וגויקיצו עפר אדמת מישני ורבים"

 ,הרע יצר בו משגיח אין מאלו ענין בשום
 כן ולאחר ,בו נדבקת והיא בה דבק אלא

 גדול הרהור שלאחר ,לאחרת מעוררת
 .בו ונדבקת האחרת באה ,הרע ביצר נדבק

  את ותשקין"

 ãéî åúèî ìò áëåù åúåøëùá çîù àåäù)íù (
 úðîåæî àéä äéáà úà áëùúå äøéëáä í÷úå
 øöéå íéòø íéøåäøä ìëá úøäøäîå äåàúîå åîò

çéâùî åðéàå äá ÷áãðå äîò øáçúî òøäàäá á 
 íìåòá äáëùá äîå÷áå äáëùá äðîî àåä äî
 àáä íìåòá äáëùá àáì ãéúòì äîå÷áå äæä

éã ïúúùë áéúëã ïéãä íåéì äîå÷áå ïåáùçå ï
)á áé ìàéðã (åâå åöé÷é øôò úîãà éðùéî íéáøå '

 àìà òøä øöé äá çéâùî ïéà åìàî ïéðò íåùá
 úøøåòî ïë øçàìå åá ú÷áãð àéäå äá ÷áã

øçàìúäù øçàì øä øöéá ÷áãð ìåãâ øåäø ò
úà ïé÷ùúå åá ú÷áãðå úøçàä äàá  

  äøåú éøúñ  
 בנות שתי הלעלוק" כתוב ".בהר וישב

 הרע יצר של בנות שתי אלו ,"הב הב
 .הגוף על לשלוט )כדי( אותו מעוררותה

 ואחת ,בגוף תמיד שמתרבה נפש היא אחת
 של( רעות לתאוות שכוספת נפש היא

 של הרעים הכסופים ובכל ,)הזה העולם
 )ואחרת( וזו ,ה"הבכיר זוהי .הזה העולם
 אלא תמיד מתחבר לא הרע ויצר. ה"הצעיר
 וכדי ,אדם בני לפתות כדי אלה בשתי

 אותם להאביד )להוביל( לו שיאמינו
 כמו .אותו ויעבדו המות צייח למקום
 ללסטים ,"כבדו חץ יפלח עד" שנאמר

 ומסתירים) וכמינו( ,בהרים שמקפחים
 ויודעים ,בהרים מפחיד במקום עצמם
 מללכת עצמם שומרים אדם בני שהרי

 מהם בוחרים ,עושים מה .הללו למקומות
 שיודע אותו , מכולםחדה שלשונו אותו

 ויושב מביניהם ויוצא ,אדם בני לפתות
 .שם עוברים העולם בני שכל ישרה בדרך
  .עמם להתחבר מתחיל ,אליהם שמגיע כיון

 áéúë øäá áùéå)åè ì éìùî ( éúù ä÷åìòì
øöéã úåðá éúù ïéìà áä áä úåðá ïåðéàã òøä 

 äéì ïéøòúî)ïéâá (éäéà àãç àôåâá àèìùì 
 ùôð éäéà àãçå àôåâá øéãú úàéáøúàã ùôð

 ïéúáåàéúá úôéñëã]ïéùéá[) àîìò éàäã (
]å[ éäéà àã àîìò éàäã ïéùéá ïéôåñë ìëá

øéëá" ä)àãå( ]àøçàå[øéòö éäéà "äöéå ä" àì ø
 äàúôì ïéâá ïéìà ïéøúá àìà øéãú øáçúà

àãáåàì äéì ïåðîäéã ïéâáå àùð éðáìâã åäì 
çìôéå àúåîã ïéøéâ øúàì øîà úàã äîë äéì ïå

)âë æ íù ( íéèñìì åãáë õç çìôé ãò]éçô÷îã [
)íéçô ïàîø( àéøåèá )åðéîëå (]åøéîèå[ åäééîøâ 

 àùð éðá àäã ïéòãéå àéøåèã ìéçã øúàá
 éãáò äî éúëåã ïåðéàá êäéîì åäééîøâ ïøîèúà

 àåää åäééðî åøéøá]ã[ìá àãéãçé àìëî äéðù
áî ÷åôéå àùð éðá éúôîì òãéã àåää åäééðé

 ïîú ïéøáò àîìò éðá ìëã øùéî çøåàá áéúéå
ïîú àøáçúàì éøù åäééáâì àèîã ïåéë  

  àé÷/á  
  øäæ  

 בחכמה שהרי משום ,אחר מלצד יותר
  .בדרום להדבק עשה

 ãáò àúîëçá àäã ïéâá àøçà àøèñî øéúé
àîåøãá à÷áãúàì:  

 תיואח אשתו שרה אל אברהם ויאמר"
 על ךולסמ לא צריך אדם )כיון( , שנינו".איה

 àéä éúåçà åúùà äøù ìà íäøáà øîàéå

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(מ "א. ל ותיבות מהו ממנו נמחק"כצ' משגיח בה זהו ולא ידע כו א
 .ו" נוסף בדפ– )א מההוא זמנא"ס (ב
  ).א"נ(ב "הרש. פירוש להוליכם למקום חצים ומות ג
 .ו" נוסף בדפ– )א לאובלא"ס (ד
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 נס מרחיש הוא ברוך הקדוש ואם ,הנס
 בפעם נס על תמיד ךולסמ לו אין ,לאדם
. נס מתרחש ושעה שעה בכל לא כי ,אחרת

 שהנזק למקום עצמו את אדם יכניס ואם
 שעשה זכותו כל פקעה הרי ,לעין מצוי

 מכל קטנתי" שנאמר כמו ,ובארוה ,בתחלה
 כיון ,ואברהם ."' וגוהאמת ומכל החסדים

 כעת ,אחת פעם צוליונ ממצרים שעלה
 ואמר כבתחלה בצער עצמו את הכניס למה
 על סמך לא אברהם אלא. איה תיואח

 תמיד השכינה את שראה ,כלום עצמו
 ומשום .משם זזה ולא שרה של במדורה
 אחותי ואמר אברהם סמך ,שם שהיתה

 אחותי לחכמה אמר" שכתוב כמו ,איה
  ).את (איה אחותי אמר ולכן ,"את

)á ë úéùàøá ( ïðéðú] ùð øáì äéì éòáéì àì
éàå àñéð ìò àëîñì[ )ïåéëã (á÷" àñéð ùéçøà ä

 àëîñì äéì úéà àì ùð øáì)øéãú ( àñéð ìò
]àøçà àðîæ[ àúòùå àúòù ìëá åàìã ïéâá 

 øúàá äéîøâ ùð øá ìåòéé éàå àñéð ùéçøúà
 çëúùà à÷æðã]àðéòì[ )ã(ä äéúåëæ ìë ò÷ô à

 øîà úàã äîë äåî÷åàå àúéîã÷á ãáòã
)àé áì úéùàøá ( ìëîå íéãñçä ìëî éúðåè÷

åâå úîàä ' íéøöîî ÷éìñã ïåéë íäøáàå
 äéîøâ ìéòà éàîà àúùä àãç àðîæ áéæúùàå
 àìà àéä éúåçà øîàå àúéîã÷ë àøòöá
 àîçå íåìë äéîøâ ìò êéîñ àì íäøáà

øåéãá øéãú àúðéëùéà àìå äøùã ä ïîúî éãò
åäã ïéâáåä éúåçà øîàå íäøáà êéîñà ïîú 

 áéúëã äîë àéä)ã æ éìùî ( äîëçì øåîà
úà éúåçà øîà êë ïéâáå úà éúåçàà:  

 וכי ."' וגואבימלך אל אלהים ויבא"
 כמו ,רשעים אל בא הוא ברוך הקדוש
 ויבא" ,"בלעם אל אלהים ויבא" שכתוב
 השליח נהוממ אותו אלא ".לבן אל אלהים

 , שכולםמשום היה עליהם קדפמוש
 ,הזה השם נוטלים ,שליחות כשעושים

 אלהים ויבא" זה ועל ,באים הם הדין מצדו
 הנך לו ויאמר הלילה בחלום אבימלך אל
 רבי. "' וגולקחת אשר האשה על מת

 שפת" ."' וגואמת שפת" ,ואמר פתח שמעון
 דבריו שכל ,אברהם זה ,"לעד תכון אמת

 ארגיעה ועד" .באמת היו ובסוף בהתחלה
 ,נאמר באברהם .אבימלך זה ,"שקר לשון

 אחותי אשתו שרה אל אברהם ויאמר"
ה שאמר משום השכינה בהתחל זה ,"איה

 ואברהם ,היא אחותי שרהשהיתה עמה ש
  ,מהל .בחכמה עשה

éäìà àáéå"åâå êìîéáà ìà í ')â ë úéùàøá (
á÷ éëå" áéúëã äîë àéòéùøã åäééáâì àúà ä

)ë áë øáãîá (àáéåéäìà " íòìá ìà í
)ãë àì úéùàøá (éäìà àáéå" àìà ïáì ìà í

 ïéâá äåä åäééìò àã÷ôúàã àçéìù àðîî àåää
 àã àîù éìèð àúåçéìù éãáò ãë åäìëã

éäìà àáéå àã ìòå ïééúà à÷ àðéãã àøèñîå" í
 ìò úî êðä åì øîàéå äìéìä íåìçá êìîéáà ìà

åâå úç÷ì øùà äùàä'á øîàå çúô ïåòîù éáø 
)é éìùîèé á ( úîà úôù]åâå 'úîà úôù[ ïåëú 

 àôåñáå àúéîã÷á éåìî ìëã íäøáà àã ãòì
ù ïåùì äòéâøà ãòå úîàá ååä êìîéáà àã ø÷

 íäøáàøîàâ åúùà äøù ìà íäøáà øîàéå 
 àúðéëù ïéâá øîàã àúéîã÷á àã àéä éúåçà
 àúîëçá íäøáàå àéä éúåçà äøùã äîò úåäã

àîòè éàî ãáò:  
  íìòðä ùøãî:  

 הרע ליצר לעורר כן כמו ".יין אביהן
 ,לעשות הרעות תשלום ואזי ,בו ונדבקת

 שכתוב זהו .הרע מיצר שתיהן ומתעברות
  ".מאביהן לוט בנות שתי נהותהרי"

 ú÷áãðå òøä øöéì øøåòì ïë åîë ïéé ïäéáà
 úåøáòúîå úåùòì úåòøä íåìùú éæàå åá

 áéúëã àåä àãä òøä øöéî ïäéúù) èé úéùàøá
åì (úù ïéøäúåïäéáàî èåì úåðá é:  

åæå äúòùø úãìåé åæ ïäéùòî ìòåôì àöéù ãò  יולדת זו ,מעשיהן עלולפ שיצא עד

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"דפ(היא  א
  ).ו"לש(א "ויקרא ח ע' עי ב
 ).ו"דפ(באברהם נאמר  ג
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 של דרכם וכן .רשעתה יולדת וזו ,רשעתה
 שהורג עד ,הרע יצר עם זה בענין רשעים
 ואחר ,שם ומכניסו לגיהנם ומוליכו לאדם

 ומי .אדם לבני לפתותגם  משם עולה כך
. עמו מתחבר ואינו ממנו צולינ ,בו שמכיר

 ,דומה דברה למה משל ,יצחק רבי אמר
 לולגז בדרכים אורבים שהיו לסטים לכת
 אחד מהם ומפרישים ,אדם לבני גוולהר

 מה .רך ולשונו ,אדם לבני להסית שיודע
 כעבד ונעשה ,לקבלם והולך מקדים ,עושה

 הטפשיםבו  שמאמינים עד ,לפניהם
 ,עמו ושמחים ובשיחתו באהבתו ובוטחים
 הדרך באותו דבריו בחלק ומוליכם

 ,לשם עמהם שמגיע כיון .שם שהלסטים
 ביד שנותנם לאחר  בםשהורג הראשון הוא

 והם .ממונם ולקחת להרגם הלסטים
 ךוולר לו שהקשבנו אוי ,ואומרים יםעקצו

 משם עולה ,אלה שהרגו לאחר .לשונו
 הפקחים .כמתחלה אדם בני לפתות ויוצא

 לקראתם יוצא זה כשרואים עושים הם מה
 את דהצו שהוא בו מכירין ,להם ומפתה
 בדרך והולכים ,אותו והורגים ,נפשם
 מכת יוצא ,הרע יצר הוא כך. אחרת

 אדם בני לקבל מגיהנם עולה ,הלסטים
 זהו .דבריו מתק בחלק םאות ולפתות
 ,"' וגובהר וישב מצוער לוט ויעל" שכתוב

 ,עושה מה .אדם לבני בולאר לסטים כמו
 בו מאמינים והטפשים ,לפניהם עובר

 להם ועובד לפתותם הולך שהוא באהבתו
 ,אסורות יפות נשים להם שנותן ,כעבד
 לוע מהם מפרק ,להרע אדם בני להם נותן

  הטפשים .שמים מלכות לווע תורה

 äæ ïéðòá íéòùø ìù íëøã ïëå äúòùø úãìåé
 íðäéâì åëéìåîå íãàì âøåäù ãò òøä øöé íò

ò êë øçàå íù åñéðëîå éðáì úåúôì íùî äìå
 åðéàå åðîî ìåöð åá øéëîù éîå ïë åîë íãà
 øáãä äîì ìùî ÷çöé éáø øîà åîò øáçúî
 ìåæâì íéëøãá íéáøåà åéäù íéèñì úëì äîåã
 òãåéù ãçà íäî íéùéøôîå íãà éðáì âåøäìå
 íéã÷î ãéáò äî êø åðåùìå íãà éðáì úéñäì
 ãò íäéðôì ãáòë äùòðå íìá÷ì êìåäå

ä íéðéîàîù åúáäàá íéçèåáå åá íéùôè
 åéøáã ÷ìçá íëéìåîå åîò íéçîùå åúçéùáå
 íäîò òéâîù ïåéë íù íéèñìäù êøãä åúåàá
 ãéá íðúåðù øçàì íá âøåäù ïåùàøä àåä íùì
 ïéçååö ïåðéàå íðåîî úç÷ìå íâøäì íéèñìä
 äéðùéìã àëéëøìå ïéãì àðúéöàã éåå ïéøîàå
 úåúôì àöåéå íùî äìåò äìà åâøäù øçàì

ì íéùåò íä äî íéç÷ôä äìçúîë íãà éðá
 íäì äúôîå íúàø÷ì àöåé äæì íéàåøùë
 åúåà íéâøåäå íùôð úà äãåö àåäù åá ïéøéëî
 àöåé òøä øöé àåä êë úøçà êøãá íéëìåäå
 àùð éðáã àìá÷ì íðäéâî äìåò íéèñìä úëî
 àåä àãä åéøáã ÷úî ÷ìçá íäì úåúôìå

 áéúëã)ì èé úéùàøá (éå øòåöî èåì ìòéå áù
åâå øäá ' äî íãà éðáì áåøàì íéèñì åîë

]øáåò äùåò) [øáò äùò( íäéðôì ]å[ íéùôèä
 íúåúôì êìåä àåäù åúáäàá åá íéðéîàî
 úåôé íéùð íäì ïúåðù ãáòë íäì ãáåòå
 íäî ÷øôî òøäì íãà éðá íäì ïúåð úåøåñà

íéùôèä íéîù úåëìî ìåòå äøåú ìåò  
  áé÷/à  
  øäæ  

 אמר ,מיןהי מצד הוא שאברהם משום
אחותי " שנאמר כמו וסוד ,אחותי היא

 קרא אברהם זה ועל ,"תמתי יונתי רעיתי
 ולא ,עמה שנדבק משום ,אחותי תמיד לה

 ,כתוב מה לבסוף. לעולמים מזה זה יזוזו
 בת לא אך איה אבי בת אחותי אמנה וגם"

 השכינה משום הכל אלא ,היה כך וכי ".אמי

 àøèñî íäøáàã ïéâá)ã( øîà åäéà àðéîé
àéä éúåçàà øîà úàã äîë àæøå )á ä øéù (

 àø÷ íäøáà àã ìòå éúîú éúðåé éúéòø éúåçà
 àìå äãäá ÷áãúàã ïéâá éúåçà øéãú äì

ïåãòúéá áéúë äî óåñì ïéîìòì àã ïî àã 
)áé ë úéùàøá ( àéä éáà úá éúåçà äðîà íâå

                                                           

אמנם מצד שורש מציאותם . בנים או בחינת עבדים' או בחי: בחינות' ישראל הינם תמיד באחד מב א
כללים (אחים ' ק יש בהם בהעלם כח להעלות את עצמם להכלל עם האצילות ולהיות בבחי"הראשון בא

 ).ג"ב צה ע"ח
 )הערת הזוהר( ויקרא קב ב
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 רואמ" שכתוב ,בהתחלה אחותי היא אמר
 ".אמנה וגם" כך אחר ".את אחותי לחכמה

 שאמר מה על להוסיף ,"וגם" זה מה
 של הבת ,"איה אבי בת" , אחותילהיבתח

 אחותי נקראת ולכן ,העליונה החכמה
 מהמקום ," לא בת אמיאך" .חכמה ונקראת

 זה ועל .העליון וםתיסשל ראשית הכל ה
 שכתוב ,וחביבות באחוה ,"לאשה לי ותהי"
  .חכמה של סוד והכל ,"ניתחבק וימינו"

á àì êà ïéâá àìë àìà äåä éëä éëå éîà ú
 áéúëã àúéîã÷á àéä éúåçà øîà÷ àúðéëù

)ã æ éìùî ( íâå øúáìå úà éúåçà äîëçì øåîà
 øîà÷ã äî ìò àôñåúàì íâå éàî äðîà
 äîëçã äéúøá àéä éáà úá éúåçà àúéîã÷á
 äîëç éø÷úàå éúåçà éø÷úà êë ïéâáå äàìò

éîà úá àì êààá àìëã àúåøéùã øúàî 
ò àîéúñ äåçàá äùàì éì éäúå àã ìòå äàì

 áéúëã àúåáéáçá)ùøéå á  ( éð÷áçú åðéîéå
åäéà àúîëçã àæø àìëå:  

 כך למצרים כשירדו בהתחלה ,בא וראה
 לה וקרא ,האמונה בתוך להדבק כדי אמר

 אותם לתוך ##*@יטעו שלא כדי אחותי
 שלא כדי , אחותיכאן אף .שבחוץ הדרגות

 אבימלך ישהר .כראוי האמונה מתוך תזוז
 אחר הולכים היו הארץ יושבי אותם וכל

לכן ו ,האמונה בתוך נדבק והוא ,זרה עבודה
 לא האחות מה , אחותיואמר לשם נכנס

 שהרי .כאן אף ,לעולמים האח מן נפרדת
 לא אחות אבל ,פרדילה יכולה אשה

 להפרד יכולים לא אחים שני שהרי ,נפרדת
 אמר ולכן. עולמים ולעולמי לעולמים
 היו כולם שהרי , אחותי היאאברהם
 ומזלות הכוכבים אורות בתוך להוטים
 בתוך דבק היה ואברהם ,אותם ועובדים
 נפרד שלא ,אחותי ואמר ,האמונה

 ,"הבתולה תווולאח" לדבר וסימן .לעולמים
  .בו שרוי שאברהם המקום לכהן שנאמר

 éëä íéøöîì åúçð ãë àúéîã÷á éæç àú
úåðîéäî åâá à÷áãúàì ïéâá øîà÷ äì àø÷å à

 óåà øáìã ïéâøã ïåðéà åâ ïåòèé àìã ïéâá éúåçà
òúà àìã ïéâá éúåçà àëäø é]î[ àúåðîéäî åâ

 àòøà éáúé ïåðéà ìëå êìîéáà àäã úåàé à÷ãë
 åâ ÷áãúà åäéàå äàøëåð àðçìåô øúá éìæà ååä
 äî éúåçà øîàå ïîúì ìàò êë ïéâáå àúåðîéäî
àäã àëä óåà ïéîìòì àçàî ùøôúà àì úåçà 
 àì úåçà ìáà àùøôúàì úìéëé àúúà
 àùøôúàì ïéìëé àì ïéçà ïéøú àäã ùøôúà
 íäøáà øîà êë ïéâáå ïéîìò éîìòìå ïéîìòì

ïéèåäì ååä ïåäìë àäã àéä éúåçàâ éøäè åâ 
 åâ ÷áãúî äåä íäøáàå ïåì éçìôå éìæîå àéáëë
 ïéîìòì ùøôúð àìã éúåçà øîàå àúåðîéäî

 êéðîéñå)â àë àø÷éå ( åúåçàìå øîúàã äìåúáä
äéá àéøù íäøáàã àøúà ïäëì:  

 דותעב תווא תירא אלהיך 'ה את" כתוב
 הזה הפסוק ".תשבע ובשמו תדבק ובו

 תירא אלהיך 'לה , בא וראהאבל .בארוהו
  את" כתוב אלא ,כתוב לא

 áéúë)ë é íéøáã (åäé úà"ìà ää àøéú êé
 àø÷ éàä òáùú åîùáå ÷áãú åáå ãåáòú åúåà

ç àú ìáà äåî÷åàåäéì éæ"ìà ää àì àøéú êé
úà àìà áéúë:  

  íìòðä ùøãî:  
 שהולך עד ,באהבתו בוטחים ,כך רואים

 ,שם שהלסטים דרך באותו ומוליכם עמהם
 ימין לנטות דרך אין אשר גיהנם בדרך

 הוא ,לשם עמהם שמגיע כיון .ושמאל
 מלאך להם ונעשה ,ם להשהורג הראשון

 להם ומורידים ,לגיהנם ומכניסן המות
 אוי ,ואומרים יםעקצו והם ,חבלה אכימל

 íäîò êìåäù ãò åúáäàá íéçèåá êë íéàåø
 íëéìåîå êøãá íù íéèñìäù êøãä åúåàá

 ïåéë ìàîùå ïéîé úåèðì êøã ïéà øùà íðäéâ
 íäì âøåäù ïåùàøä àåä íùì íäîò òéâîù
 íðäéâì ïñéðëîå úåîä êàìî íäì äùòðå
 ïéøîàå ïéçååö ïåðéàå äìáç éëàìî ïåäì ïéãéøåîå

                                                                                                                                                                                     

  .א" נמחק בהגהות הגר–  אך לא בת אמיא
 ).א"נ(ח "ז. ג שמשם ראשית גילוי האצילות אינו מושג אלא הוא סתום" והיינו בת אבי חכמה ואעב
עבדם ולקטר להם ואברהם היה מתדבק לוטים תוך אורות כוכבים ומזלות ה שאבימלך ושריו היו לג

 ).א"ד(ויתעלה ' באמונתו ית
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 כן לאחר. להם מועיל ולא ,לזה שהקשבנו
 .אדם לבני לפתות ויוצא משם עולה

 ,אותו מכירים ,אותו כשרואים הפקחים
 ,עליו ששולטים עד עליו ומתגברים

 אחרת דרך ולוקחים הדרך מזה וסוטים
  .ממנו להנצל

 äìåò ïë øçàì ïåì àéðäî àìå ïéãì àðúéöàã éåå
÷ôä íãà éðáì úåúôì àöåéå íùî ïéàåøùë ïéç

 ïéèìåùù ãò åéìò íéøáâúîå åúåà íéøéëî åúåà
 úøçà êøã ïéç÷åìå êøãä äæî ïéèàñå åéìò

åðîî ìöðäì:  
 את ראה ,לבבל יורד יוסף רב כשהיה

 בין ויוצאים נכנסים שהיו וקיםור אותם
 האם ,להם אמר ,חוטאים ולא יפות נשים

 .לא ,לו אמרו .הרע מיצר פוחדים לא תםא
 נגזרנו אנו ,רע ונדיטוןמקוכי באנו 

 ,רב אמר יהודה רב שאמר .הקדש שתומקד
 ,תשמיש בשעת עצמואת  לקדש צריךאדם 
לים ומע בנים ,קדושים בנים ממנו ויצאו

 שנאמר, שלא פוחדים מיצר הרע
 אבא רבי". שיםוקד והייתם והתקדשתם"

 ,"קדשו שבתותי ואת" שכתוב זה מה ,אמר
 לאא חכמים תלמידי של עונתם אין אלא

 שהואיל ,אותם ומזהיר ,לשבת משבת
 כלומר ,"קדשו" ,מצוה היא המטה ותשמיש

 תשמיש באותו בשבתותי עצמכם קדשו
 מי ,רב אמר יהודה רב אמר. מצוה של

 ירכין ,יפות נשים ורואים לעיר שנכנס
 )ראה( בך, ]לחש[ כך ויאמר עיניו

 תוקף )חזק( שמחשובים הורתי ולידתי
 הקדוש שאבי ,צא צא, ]לבריות[ התקלה

 הדרך שחמימות משום ,מהל .הוא שבת של
  . לשלוט עליוהרע יצר ויכול ,בו שולט

 ïåðéà àîç ìááì úéçð äåä ãë óñåé áø
àé÷ååøà àìå ïøéôù éùð éðéá é÷ôðå éìééò ååäã 

 åøîà òøä øöéî ïéìà åôúñî àì ïåì øîà ïàèç
ïåèéãðå÷î àì äéìá àúùåã÷î àðéúà÷ àùéá 

àã àðøæâúà àùéã÷ã áø øîà äãåäé áø øî
 é÷ôðå ùéîùú úòùá åîöò ùã÷ì íãà êéøö
 øöéî åôúñî àìã éìòî éðá éùéã÷ éðá äéðî

 øîàðù òøä)ã ë àø÷éå ( íúééäå íúùã÷úäå
 áéúëã éàî øîà àáà éáø íéùåã÷) ë ìà÷æçé

ë ( ìù ïúðåò ïéà àìà åùã÷ éúåúáù úàå
 úáùì úáùî àìà íéîëç éãéîìú]øäæîå åäì 

ìéàåäã) [ðåìéàåäå åäì øäæ( äèîä ùéîùúã 
 íëîöò åùã÷ øîåìë åùã÷ àåä äåöîã
 áø øîà äåöîã ùéîùú àåääá éúåúáùá
 éùð éîçå àúø÷ì ìééòã ïàî éàä áø øîà äãåäé

ïøéôùâêá éëä àîééå éåðéò ïéëøé ã) ð"êñ à (
 ïàôñ]âéàåø) [øæâà( àðøæâéà )àðéãø÷(ä 

>àèéãø÷< àùéã÷ éåáàã ÷åô ÷åô ìé÷ú 
ä àúáùã èìù àçøàã úåîéîçã àîòè éàî àå

éåìò àèìùì òøä øöé ìéëéå äéá  
  áé÷/á  
  øäæ  

                                                           

 ).א"ד( בני אדם פנוים בלא אשה א
ואמרו כאן שאינם ' ן אף דברי תורה וכוין יש בו יין דבש ופלפלול מה קונדיט" הוא משקה מעורב כארזב

ל ממחשבה רעה אלא לידתם והורתם בקדושה והיינו קונדיטון טובים "ן בישין רובאים ונולדים מקונדיט
 ).א"ד(כ "ר יכול לשלוט בהם כ"ולא רעים ולכן לא היו חוששים לחטוא שאין היצה

 ).א"ד(ו "טה עיניו לארץ שלא יסתכל בנשים לבא לידי הרהור ח יג
סך הבט וראה שמחשובים ואנשי מעשה הוא הורתי '  זה הוא לחש שלא לבא לידי הרהור עבירה ופיד

אלו מגלחין אין ' ומלת סך הוא בתרגום הבטה וראיה ומלת ספאן הוא לשון חשיבות כענין ריש פ. ולידתי
 ).א"ד(הגוים ספונים 

ומלת קרדינא הוא . וקף וחוזק התקלה לבריות צא צא ולא תכנוס בי להביאני לידי הרהור עבירה תה
א ורמז הלחש הוא כנגד לילית וכתותיה שהיא גורמת לאדם "ף טו עדש לעיל ריש "ק כמזלשון תוקף וחו

י החול אין הורתי מששת ימ' לבא לידי קרי בלילה ולכן צריך לומר בסוף הלחש דאבוי קדישא דשבתא פי
ושת שבת אני שאז דאבל מק. שיש לכחות חיצונים קצת אחיזה שהריון ההוא מצד הקליפה השולטת בחול

להרחיק ממנו  כ אל הזיווג"א לחש ג" ויקרא דף יט עשהפר'  בזיווג ההוא ועיזהאין לקליפה שום כח ואח
 ).א"ד(לילית וכתותיה 
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 ,הראשונה הדרגה זו ,"את" זה מה ".'ה
 ולכן ,הוא ברוך הקדוש יראת של המקום

 לפני לירא צריך אדם ששם ,"תירא" כתוב
 שהוא משום ,)הוא ברוך הקדוש( רבונו

 הדרגה זו ,"דותעב תוווא. "דין )בית(
 התחתונה הדרגה על שעומדת העליונה

 "תוווא" "את" .לעולמים נפרדים ולא ,הזו
 זה מה .נפרדים ולא דבקים זה עם זה
 אות ,דשוק ברית מקום זה ,"תוווא"

 באות שורה לא עבודה שהרי ,לעולמים
 היא העבודה אבל ,לירא אלא דולעב ואינו

 ,"תדבק ובו". "דותעב תוווא" ולכן ,למעלה
 גוף שהוא דבקלה דבקות שהוא במקום
 המקום ,"תשבע ובשמו" .באמצע ששורה
 דוד ואת" לדבר וסימן ,הדרגות של השביעי

 אברהם נדבק לכן ".להם אקים אשר מלכם
 לארץ וכשהלך למצרים כשירד באמונה
 לבור לרדת שרצה לאדם ]משל. [פלשתים

 ,הבור מתוך לעלות יוכל שלא פחד ,קועמ
 למעלה חבל של אחד קשר קשר ,עשה מה
 ,זה קשר וקשרתי הואיל ,אמר ,בורמה

 ,אברהם כך .לשם אכנס והלאה מכאן
 ירדטרם ש ,למצרים לרדת שרצה בשעה
 האמונה קשר את בתחלה קשר לשם

 גם כמו כן. ירד כך ואחר ,בו להתחזק
 אמת שפת" לכן .פלשתים לארץ כשנכנס

 זה ,"שקר לשון ארגיעה ועד" ".לעד תכון
 ".כפי ןוובנקי לבבי בתם" שאמר אבימלך

 ידעתי אנכי גם" ,כתוב מה לו וכשהחזירו
 נקיון כתוב ולא ,"זאת עשית לבבך בתם כי

  .כפים

åäé" àìçã øúà äàîã÷ àâøã àã úà éàî ä
á÷ã"áéúë êë ïéâáå äà ùð øá éòá ïîúã àøéú 

 äéøàî éî÷ àìçãì)á÷"ä ( åäéàã ïéâá>éá<á 
)á( àîéé÷ã äàìò àâøã àã ãåáòú åúåàå àðéã

 àâøã éàä ìòïéîìòì ïàùøôúî àìå äàúúâ 
 éàî ïùøôúà àìå ïé÷áã àãá àã åúåàå úà

ïéîìòì úåà àùéã÷ úéøá øúà àã åúåàåã àäã 
 àìà çìôîì åäéà åàìå úàá àéøù àì àðçìåô

åäéà àðçìåô ìáà ìçãîìä êë ïéâáå àìéòì 
 àúå÷áã åäéàã øúàá ÷áãú åáå ãåáòú åúåàå
 àúéòöîàá éøùã àôåâ åäéàã à÷áãúàì

åîùáåòáùú å êéðîéñå ïéâøãã äàòéáù øúà 
)è ì äéîøé (íäì íé÷à øùà íëìî ãåã úàåæ 

 úçð ãë àúåðîéäîá íäøáà ÷áãúà êë ïéâá
 ùð øáì íéúùìôã àòøàì ìæà ãëå íéøöîì
 ìéëé àìã ìéçã à÷éîò àáåâ åâ àúçðì àòáã
 ìáçã àøù÷ ãç øù÷ ãáò äî àáåâ åâî à÷ìñì

÷ àðøéù÷ã ìéàåä øîà àáåâ ïî àìéòì àã àøù
 àúòùá íäøáà êë ïîú ìåòà äàìäìå ïàëî
 øù÷ ïîú úåçéé àì ãò íéøöîì àúçðì àòáã
 äéá àô÷úúàì àúéîã÷á àúåðîéäîã àøù÷
 àòøàì ìàò ãë éîð éëä óåà úçð øúáìå

 êë ïéâá íéúùìôã)èé áé éìùî ( úîà úôù
 êìîéáà àã ø÷ù ïåùì äòéâøà ãòå ãòì ïåëú

 øîàã)ä ë úéùàøá (áå éááì íúá éôë ïåé÷ð
 áéúë äî äéì åøãäà ãëå)å ë úéùàøá ( íâ

 áéúë àìå úàæ úéùò êááì íúá éë éúòãé éëðà
íéôë ïåé÷ð:  

                                                           

יום ' פ שלמד משה במ"מתי והוא התורה שבעא נוטריקון אחותי רעיתי יונתי ת"ל דדריש כי תיר" נא
 ).א"נ(מ "א. ועוד האריך' ת בגימטריא מ"כנוים אלו בגימטריא תורה וס' ת של ד"כ ר"למעלה ע

ובשמו תשבע אתר שביעאה ' בדיניא וסימנך ואת דוד מלכם אשר אקים להם דא דרגא עלאה וכו ב
  ).א"הגהות הגר(' ודדרגין ואותו תעבוד בגין כך אתדביק וכ

תצא רעז ' נ במלכות דאצילות וכדאמרינן בפ"ע א" ותימה דאמרינן דמתפרשין בנרגן מפריד אלוף וצג
ב וברעיא מהימנא פנחס רכא ”בהקדמה ז ע' וע' הוא שמי וכו' ב דמלכות דאצילות עלה אתמר אני ה”ע
נ אינו צודק דנראה "א לשון א"בד' ע ).א"ד(ב ”ה דאצילות לית בהו פרודא ושם רכא ע"א אתוון דהוי”ע

ז גם תירוץ זה והוא תירץ דכל "שהוא תירוץ אחר לקושיא אמנם חסר תירוץ והובא ביודעי בינה ודחה הרמ
והדברים עתיקין ' ש בשער תיקון הנוק"ה לית פרודא ומסיק במ"מ' ומבחי. ן"ה וב"הפרצופין מבחינת מ

 ).א"נ(ן "מאי. ב"עש
ש ואותו תעבוד ותיחד עמו שכינתיה "א כמ"א תירא אבל העבודה היא לז"רמוזה בתיבת את ה' מ'  פיד
 ).א"נ(ב "הרש. מ בתפלת אליהו הנביא מפורש באורך"הסב' ועי

 )הערת הזוהר(א ” קטו עה
ט "מ'  זפ"שם סוד השביעיות שבבינה ז' הנק' שתשפיע למ'  הרוכבת עליהם בשמו היא המ' היינו הביו

 ).א"נ(ח "ז. ז"ל דף מ"שערים כמש
  ).ו"לש(א "א ופד ע"פרשת קדושים פו ע' עי ז
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 ".הוא נביא כי האיש אשת השב ועתה"
 ו ישמורי חסידרגלי" ,ואמר פתח יהודה רבי
 וזה ,אחד ]כלומר[, "חסידו"כתוב  ."'וגו

 אותו שומר הוא ברוך שהקדוש ,אברהם
 שמירתו את ממנו ירמס ולא תמיד

 ,אשתו זו ,"ירגֵל" שאמר ומה .לעולמים
 ,עמה שכינתו שלח הוא ברוך שהקדוש

 רגלי" ,אחר דבר. תמיד אותה מרווש
 שהקדוש ,אברהם זה ,אחד ,"חסידיו ישמור

 יוכלו שלא כדי תמיד עמו הלך הוא ברוך
 אלו ,"ידמו בחושך ורשעים" .לו להזיק
 הוא ברוך הקדוש שהרג מלכים אותם
 שכתוב זהו. אחריהם שרדף לילה באותו

 בחושך שנקשר הלילה זה ,"ידמובחושך "
 הרג והלילה רדף ואברהם ,אותם והרג

 לילה עליהם ויחלק" שכתוב זהו .אותם
 ,"לילה עליהם ויחלק" ,"ויכם ועבדיו הוא

 הדין מן רחמים שחלק הוא ברוך הקדוש זה
 ורשעים"לכן ו ,לאברהם נקמות לעשות כדי

 בולכת צריך היה ,"ויכם" ".דמויבחושך 
 לא כי ,הוא ברוך הקדוש זה אלא .ויכום
  .לבדם היו ואליעזר שהוא ,איש יגבר בכח

 éáø àåä àéáð éë ùéàä úùà áùä äúòå
 øîàå çúô äãåäé)ù"è á à ( øåîùé åéãéñç éìâø

åâå'àá÷ã íäøáà àãå ãç áéúë åãéñç " øéèð ä
 ïéîìòì äéðî åøéèð éãòà àìå øéãú äéì äîå

á÷ã äéúúà àã éìâø øîàã" äéúðéëù øãù ä
 åãéñç éìâø øçà øáã øéãú äì øèðå äîò

á÷ã íäøáà àã ãç øåîùé" øéãú äéîò ìéæà ä
 åîãé êùçá íéòùøå äéì à÷æðì ïåìëéé àìã ïéâá

)íù (á÷ ìè÷ã ïéëìî ïåðéà ïéìà" àåääá ä
ää åäééøúá óãøã àéìéì" àã åîãé êùçá ã

÷å àëåùçá øù÷úàã àéìéì íäøáàå ïåì ìè
ää ïåì ìéè÷ àéìéìå óéãø" ã)åè ãé úéùàøá (

 ÷ìçéå íëéå åéãáòå àåä äìéì íäéìò ÷ìçéå
á÷ àã äìéì íäéìò" ïéâá àðéã ïî éîçø âéìôã ä

 êùçá íéòùøå êë ïéâáå íäøáàì ïéî÷åð ãáòîì
á÷ àã àìà äéì éòáî íåëéå íëéå åîãé" àì éë ä

 ùéà øáâé çëá)à ìàåîù 'è á (å åäéàã øæòéìà
åäééãåçìá ååä:  

 שבמקום שנינו והרי ,אמר יצחק רבי
 ולא ,הנס עלאדם  ךויסמ לא מצוי שנזק
 אברהם אצל כמו מצוי שהנזק מקום היה

 אחריהם לרדוף מלכים חמשה אחר הלךש
 כשהלך ,יהודה רבי אמר. קרב ךוולער

 ולא קרב ךולער הלך לא ,זה על אברהם
 אהוצי לוט של צערו אלא ,הנס על סמך
 ואם ,אותו לפדות ממון ולקח ,מביתו אותו

 כיון .יֹוְבִש בתוך תויא יחד שימות ,לא
 וכמה לפניו שמאירה שכינה ראה שיצא

 ,אחריהם רדף שעה באותה ,סביבה צבאות
 שכתוב זהו .אותם הרג הוא ברוך והקדוש

  ".ידמו בחושך ורשעים"

 à÷æðã øúàá ïðéðú àäå øîà ÷çöé éáø
ùð øá êåîñé àì çéëù øúà äåä àìå àñéð ìò 

 øúá ìéæà íäøáàã éàäë çëúùà à÷æðã
 àáø÷ àçâàìå åäééøúá óãøîì ïéëìî äùîç
 ìæà àì éàäì íäøáà ìéæà ãë äãåäé éáø øîà
 àøòö àìà àñéð ìò êîñ àìå àáø÷ àçâàì
 äéì ÷øôîì àðåîî ìéèðå äéúéáî äé÷ôà èåìã
 àîç ÷ôðã ïåéë äéáù åâ äéãäá úåîéã åàì éàå

 àúðéëù äéðøçñ ïéìéç äîëå äéî÷ àøäðã
á÷å åäééøúá óãø àúòù àéääá" ïåì ìéè÷ ä

ää" ã)è á à ìàåîù (åîãé êùçá íéòùøå:  
 חסידיו רגלי" ,הוא סוד ,אמר שמעון רבי
יצחק  ,וכשיצא ,אברהם זה ,"ישמור

 לא ואם ,לפניו ונפלו עמו השתתף
 לא ,אברהם עם יחד יצחק שהשתתף

 בחושך םורשעי" שכתוב זהו .דויהשמ
 גב על אף ".איש יגבר בכח לא כי" ".ידמו

 בצד היה לא אם ,בימין תמיד נמצא שהכח
 ,אחר דבר. לפניו נדחים היו לא השמאל

 אוהב שאדם בשעה ," חסידיו ישמוררגלי"
 הוא ברוך הקדוש ,הוא ברוך הקדוש את

 ושומר עושה שהוא מה בכל אותו אוהב
 ובואך צאתך ישמר 'ה" שנאמר כמו ,דרכיו

 øåîùé åãéñç éìâø åäéà àæø øîà ïåòîù éáø
 äéãäá ÷çöé óúúùà ÷ôð ãëå íäøáà àã
 äéãäá ÷çöé óúúùàã åàì éàå äéî÷ åìôðå

ää åàéöúùà àì íäøáàã" êùçá íéòùøå ã
àì éë åîãéòà ùéà øáâé çëá " àìéçã â

 àøèñá äåä àì éà àðéîéá øéãú çëúùà
 éìâø øçà øáã äéî÷ ïééçãúà àì àìàîùã

á÷ì äéì íéçø ùð øáã àúòùá øåîùé åãéñç" ä
á÷" øéèðå ãéáò åäéàã äî ìëá äéì íéçø ä

 øîà úàã äîë éåçøà)ç àë÷ íéìäú (åäé" ä
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 חביבותו כמהבא וראה ". עולם ועד מעתה
 שהיה מקום שבכל ,ה"לקב אברהם של

  ,כלום שלו על @וששח היה לא ,הולך

 éæç àú íìåò ãòå äúòî êàåáå êúàö øîùé
áéáç äîëá÷ éáâì íäøáàã äéúå" ìëáã ä

ééç äåä àì ìéæà äåäã øúàùàíåìë äéìéã ìò   
  âé÷/à  
  øäæ  

 רגלי"לכן ו ,ה"בקב להדבק כדי רק אלא
 שכתוב ,אשתו וזוהי ,"חסידיו ישמור

 כן על כי" וכתוב ,"אליה קרב לא ואבימלך"
 ,כתוב מה בפרעה". אליה עולנג נתתיך לא

 היא ,"שרי דבר על 'וגו פרעה את 'ה וינגע"
לכן ו ,מכה היה הוא ברוך והקדוש ,אמרה

 בחושך ורשעים" ". חסידיו ישמוררגלי"
 ברוך שהקדוש ,ואבימלך פרעה אלו ,"ידמו
 בכח לא כי" .בלילה דינים בהם עשה הוא
 ,אברהם זה ,"איש" זה מי ,"איש יגבר

  ."' וגוהאיש אשת השב ועתה" שכתוב

á÷á äéá à÷áãúàì ïéâá àìà"êë ïéâáå ä 
àéä àãå øåîùé åéãéñç éìâøá áéúëã äéúúà 

)ã ë úéùàøá ( áéúëå äéìà áø÷ àì êìîéáàå
)å íù ( äòøôá äéìà òåâðì êéúúð àì ïë ìò éë

 áéúë äî)íùæé áé  (åäé òâðéå"åâå äòøô úà ä '
á÷å äøîà éäéà øáã ìò" êë ïéâáå éçî äåä ä

 åîãé êùçá íéòùøå øåîùé åéãéñç éìâø) ìàåîù
è á à (ìà àåä êéøá àùãå÷ã êìîéáàå äòøô ïé

 ùéà øáâé çëá àì éë àéìéìá ïéðéã åäá ãáò
 áéúëã íäøáà àã ùéà ïàî)æ ë úéùàøá (

åâå ùéàä úùà áùä äúòå':  
 רבי ."' וגואמר כאשר שרה את פקד 'וה"

 הכהן יהושע את ויראני" ,ואמר פתח חייא
 על מדוע והשטן 'ה מלאך לפני מדוע הגדול
 .זה בפסוק להסתכל יש ."לשטנו ימינו

 יהושע זה ,"הגדול הכהן יהושע את ויראני"
 זה מי ,"'ה מלאך לפני מדוע" .יהוצדק בן
 הצדיקים שנשמות( המקום זהו ,"'ה מלאך"

 ,בו צרורה הצדיק נשמת של צרור )צרורות
 ,שם עומדות הצדיקים נשמות אותן וכל
 ימינו על מדוע והשטן". "'ה מלאך" וזהו

 והולך משוטט שהוא הרע יצר זהו ,"לשטנו
 רוחות ולהוציא נשמות לוטיל בעולם

 וזה .ולמטה למעלה הבריות את ולהסטות
 לאש נבוכדנצר אותו שהטיל בשעה אוה

 מסטין היה וזה ,השקר נביאי אותם עם
 ,דרכו היא שכך. עמם שישרף כדי למעלה
 ובזמן ,סכנה של בזמן אלא מקטרג שאינו

 שותר לו ויש ,בעולם שורה שהצער
 כמו ,דין בלי אפילו דין ולעשות להסטות
 זה מה ".משפט בלא נספה ויש" שנאמר

 או ינצלו שכולם או ,אומר שהיה ,"לשטנו"
 רשות שנתנה בשעה שהרי. ישרפושכולם 
 ,מהרשעים הצדיק נצול לא ,לחבל למשחית

 צריךאדם  ,בעיר שרוי שהדין בשעה ולכן

åäéå"åâå øîà øùàë äøù úà ã÷ô ä '
)à àë úéùàøá ( øîàå çúô àééç éáø) â äéøëæ

à ( éðôì ãîåò ìåãâä ïäëä òùåäé úà éðàøéå
åäé êàìî"åðéîé ìò ãîåò ïèùäå ä éàä åðèùì 

 òùåäé úà éðàøéå äéá àìëúñàì úéà àø÷
 éðôì ãîåò ÷ãöåäé ïá òùåäé àã ìåãâä ïäëä

åäé êàìî"åäé êàìî ïàî ä"àøåøö øúà àã äâã 
 ÷éãöã äéúîùðã]àøéøö) [äøåøö( ìëå äéá 

 àåä àãå ïîú ïéîéé÷ àé÷éãöã ïéúîùð ïåðéà
åäé êàìî"ää àã åðèùì åðéîé ìò ãîåò ïèùäå 

ã òøä øöé àìèðì àîìòá ìéæàå èèåùî åäéà
 àúééøáì ïåì éèñîìå ïéçåø à÷ôàìå ïéúîùð
 äéì ìéèàã àúòùá àåä àãå àúúå àìéòì
 éàäå ø÷ùä éàéáð ïåðéà íò àùàì øöðãëåáð
 àåä éëäã ïåäîò ã÷åúéã ïéâá àìéòì ïéèñî äåä
 äðëñã àðîæá àìà âøè÷î åäéà åàìã éåçøåà

äéì úéàå àîìòá àéøù àøòöã àðîæáå åùø 
 äîë àðéã àìá åìéôà àðéã ãáòîìå éèñîì

 øîà úàã)âë âé éìùî ( èôùî àìá äôñð ùéå
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 כיון שהרי ,שם שיתפס בטרם חולבר
 לצדיק עושה גם כך ,מתחיל שהמשחית

 ,כאחד שלשתם שהיו שכן וכל ,לרשע כמו
 , כולםינצלו או כולם שישרפו תובע והיה

  נעשהר שאשכ משום

 àúòùá àäã ïåã÷åúé åäìë åà ïåáæúùé
 àì àìáçì àìáçîì àúåùø áéäééúàã

êë ïéâáå àáééç ïî äàëæ áéæúùàà àúòùá 
ùð øá éòá àúîá àééøù àðéããá àì ãò à÷øòì 

ú ñôúà éîð éëä éøùã ïåéë àìáçî àäã ïî
 ïåäéúìú ååäã ïëù ìëå àáééçë äàëæì ãéáò

 äåäå ãçë)òáú] (òáè[ åà åäìë ïåã÷åúéã 
ãéáòúà ãëã ïéâá åäìë ïåáæúùé:  

  íìòðä ùøãî:  
 רבי ".אמר כאשר שרה את פקד 'וה"

 ככרמל עליך ראשך" ,זה בפסוק פתח יוחנן
 ".ברהטים אסור מלך כארגמן ראשך ודלת

 למעלה שליטים עשה הוא ברוך הקדוש
 הוא ברוך הקדוש כשנותן ,טהמל ושליטים

 מטה של המלכים ,מעלה של לשרים מעלה
 ,בבל של לשרו מעלה נתן. מעלה נוטלים

 בו שכתוב ,מעלה נטל הרשע נבוכדנצר
 ראש הוא אתה" [דהבא די רישא הוא אנת"

 ידו תחת עבדיםומש העולם כל והיו ].הזהב
 עליך ראשך" שכתוב זהו .בנו ובן ובנו

 שכתוב זהו .נבוכדנצר זהו ,"ככרמל
 תצלל תחתיו[ "ברא חיות תטלל תחותוהי"

 זהו "כארגמן ראשך ודלת" ].השדה תוחי
 ילבש[ "ילבש ארגוונא" שאמר ,בלשצר
 אויל זהו ,"ברהטים אסור מלך" ].ארגמן

 אביו שמת עד אסור שהיה דךומר
 ,היהוד רבי אמר. תחתיו ומלך נבוכדנצר

 אלא .השירים בשיר זה] רמז[ טעם בא למה
 קדם נבראו דברים שבעה ,יהודה רבי אמר

 הכבוד כסא ,'וכו הן ואלו ,העולם שנברא
 ,"אתה מעולם מאז כסאך נכון" שנאמר
 שהוא ,מראשון מרום כבוד כסא" וכתוב

 הוא ברוך והקדוש ,לכל םוקדהיה ראש ה
 הכבוד מכסא הטהורה הנשמה את נטל

 ראשך" שכתוב זהו .לגוף המאיר להיות
 ראש שהוא הכבוד כסא זהו ,"ככרמל עליך

 היא זו ,"כארגמן ראשך ודלת" .הכל על
 אסור מלך" .ממנו טלתיהנ הנשמה

 בקבר אסור שהוא הגוף זהו ,"ברהטים
 כמלא אלא ממנו נשאר ולא בעפר וכלה
 .הגוף כל יבנה וממנו ,רקב תרוד

 הוא ,הגוף את פוקד הוא ברוך וכשהקדוש
 שכתוב ,צהחוה אותו שתפליט לארץ אומר

  ".תפיל רפאים וארץ"

åäéå"øùàë äøù úà ã÷ô äøîà  ) úéùàøá
à àë ( àø÷ éàäá çúô ïðçåé éáø)å æ øéù (

 êìî ïîâøàë êùàø úìãå ìîøëë êéìò êùàø
 íéèäøá øåñà)äéù"å æ ù (ùò êéøá àùãå÷ ä

 äìòîì íéðåèìù àåä)íúåàîå ( äèîì íéðåèìù
àùãå÷ ïúåðùë ìù íéøùì äìòî àåä êéøá 

 ïúð äèî ìù íéëìîä äìòî íéìèåð äìòî
 øöðãëåáð äìòî ìèð ìáá ìù åøùì äìòî

 äéá áéúëã òùøä)èì á ìàéðã ( àùéø àåä úðà
 åãé úçú íéãáòåùî íìåòä ìë åéäå àáäã éã

ää åðá ïáå åðáå" ã)äéù"å æ ù ( êéìò êùàø
ää øöðãëåáð åäæ ìîøëë" ã)ìàéðãè ã  (

äåúåçú ïîâøàë êùàø úìãå àøá úåéç ììèú é
 øåñà êìî ùáìé àðååâøà øîàã øöùìá åäæ
 úîù ãò øåñà äéäù êãåøî ìéåà åäæ íéèäøá
 äãåäé éáø øîà åéúçú êìîå øöðãëåáð åéáà
 øîà àìà íéøéùä øéùá íòè éàä àúà éàîì
 àøáðù íãå÷ åàøáð íéøáã äòáù äãåäé éáø

 ïä åìàå íìåòä]åëå'[ðù ãåáëä àñë  øîà
)á âö íéìäú ( äúà íìåòî æàî êàñë ïåëð

 áéúëå)áé æé äéîøé ( ïåùàøî íåøî ãåáë àñë
 àåäù] ùàø äéä]ã÷ðäïå [>áø÷ðä< ìèðå ìëì 

 àñëî äøåäèä äîùðä úà àåä êåøá ùåã÷ä
ää óåâì äøéàî úåéäì ãåáëä" ã)& ( êùàø

àåäù ãåáëä àñë åäæ ìîøëë êéìò[ ìò ùàø 
åæ ïîâøàë êùàø úìãå ìëä äîùðä àéä 

 àåäù óåâä åäæ íéèäøá øåñà êìî åðîî úìèðä
 àìà åðîî øàùð àìå øôòá äìëå øá÷á øåñà

 ãåøú àìîë]ìë äðáé åðîîå á÷ø[ óåâä 
]å[ àåä óåâä úà àåä êåøá ùåã÷ä ã÷åôùë
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 áéúëã õåçì åúåà èéìôúù õøàì øîåà) äéòùé
èé åë (ìéôú íéàôø õøàå:  

] שראלי[ שבארץ המתים ,יוחנן רבי אמר
 ,"מתיך יחיו" שכתוב זהו ,תחלה וחיי הם

 ,לארץ שבחוצה אלו ,"יקומון נבלתי"
  ורננו הקיצו"

 íééç íä õøàáù íéúîä ïðçåé éáø øîà
ää äìçú" ã)èé åë äéòùé ( éúìáð êéúî åéçé

åððøå åöé÷ä õøàì äöåçáù åìà ïåîå÷é  

  âé÷/á  
  øäæ  

 אלא ,דין וחצי נס חצי נעשה לא ,נס
  .דין או נס או ,כאחד הכל

 בזמן והרי ,ולא ,יוסי רבי לו אמר
 ,לישראל הים את בקע הוא ברוך שהקדוש

 הולכים והם לאלה הים את קורע היה
 אחר מצד שבים היו והמים ,ביבשה

 כאן נס ונמצא .ומתים אלה את ומטביעים
 שקשה וזהו ,לו אמר. כאחד הכל ,כאן ודין

 דין עושה הוא ברוך הקדושר שאשכ ,לפניו
 אחד בבית ולא אחד במקום לא ,כאחד סונ

 ,לפניו קשה נעשה ואם .כאחד נמצא שהכל
 בשלמות אלא הכל נעשה לא למעלה שהרי
 ולא אחד במקום דין או נס או ,כאחד

 עושה לא הוא ברוך הקדוש לכן. לחצאין
 זהו .בחטאם שישתלמו עד ברשעים דין

 ,"הנה עד ריוהאמ עון שלם לא כי" שכתוב
 זה ועל ,"תריבנה בשלחה בסאסאה" וכתוב

 עד ,עמם שישרף ליהושע מסטין היה
, לו אמר מי ".השטן בך 'ה יגער" לו שאמר
 אל 'ה ויאמר" ונאמר( 'ה מלאך ,זהאת 

 השטן אל 'ה ויאמר" ,תאמר ואם"). השטן
 למשה גם כך , בא וראה,"' וגובך 'ה יגער

 בלבת אליו 'ה מלאך וירא" שכתוב ,בסנה
 ,"לראות סר כי 'ה וירא" וכתוב ,"אש

 ולפעמים מלאך ולפעמים 'ה מלאך לפעמים
 ולא ,"השטן בך 'ה יגער" לו אמר ולכן .'ה

  .בך גוער הנני אמר

 àðéã åâìôå àñéð åâìô ãéáòúà àì àñéð
 àðéã åà àñéð åà àãçë àìë àìà  

á÷ ò÷áã àðîæá àäå àìå éñåé éáø åì øîà" ä
 ïéìæàå ïéìàì àîé òø÷ äåä ìàøùéì àîé

 àúùáéá ïéòáèå àøçà àøèñî ïéáú ååä àééîå
 ïéìàì]ïéúîå) [ïéúééîå( àëä àñéð çëúùàå 

àãçë àìë àëä àðéãåàà " àéù÷ã àåä àãå ì
á÷ ãëã äéî÷" àñéðå àðéã ãéáò ä åàì àãçë

 àãç àúéáá àìå ãç øúàá àìë çëúùàã
àãçëá àìéòì àäã äéî÷ àéù÷ ãéáòúà éàå 

ñéð åà àãçë åîéìùá àìà àìë ãéáòúà àì à
 ãéáò àì êë ïéâá åâìôá àìå ãç øúàá àðéã åà

á÷" åäééáåçá åîéìúùàã ãò àéáééçá àðéã ä
ää" ã)æè åè úéùàøá ( éøåîàä ïåò íìù àì éë

 áéúëå äðä ãò)ç æë äéòùé ( äçìùá äàñàñá
 ã÷åúéã òùåäéì äéì ïéèñà äåä àã ìòå äðáéøú

 äéì øîàã ãò åäá)á â äéøëæ (åäé øòâé" êá ä
 ïàî ïèùäåäé êàìî àã äéì øîà" ä) øîúàå

åäé øîàéå"ïèùä ìà ä (]åäé øîàéå àîéú éàå" ä
åäé øòâé ïèùä ìà"åâå êá ä'[ éæç àú ] àä éë

éîð [>éîð àëä < äùîì)àä ( äðñá]ã[ áéúë
)á â úåîù (åäé êàìî àøéå" ùà úáìá åéìà ä

 áéúëå)ã íù (åäé àøéå" ïéðîæì úåàøì øñ éë ä
>åäé êàìî"ïéðîæìå ä< åäé ïéðîæìå êàìî" ïéâáå ä

à êë"åäé øòâé ì" éððä øîà àìå ïèùä êá ä
êá øòåâ:  

 דין שנמצא ביום וז דוגמאכ ,בא וראה
 כסא על יושב הוא ברוך והקדוש ,בעולם

 למעלה שמסטה הזה השטן נמצא אז ,הדין
 העולם את להשחית נמצא והוא ,ולמטה

 יושב היה שמעון רבי. הנשמות לוטיול

 àðéã çëúùàã àîåéá àã àðååâë éæç àú
îìòáá÷å à" ïéãë àðéãã àééñøë ìò áéúé ä

 àúúå àìéòì éèñàã ïèù éàä çëúùà
 ïéúîùð ìåèéìå àîìò àìáçì åäéà çëúùàå

                                                           

ל דישראל עולים "מפורש ברז. מ"א.  מהכא משמע דעד שלא עלו ישראל מן המים נטבעו מצריםא
ן "מאי.  עדיין היו שאר ישראל בים וכל שישראל עולים הם נטבעיםומצרים נטבעין וכשהתחילו לטבוע

 ).א"נ(
 .ו" מוסגר בדפ–  דאשתכח כלא כחדאב
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 ,הזה בפסוק עוסק והיה ,תורה ולומד
 'וגו בקר עגלת ההיא העיר זקני ולקחו"

 הוא והדין ".בנחל העגלה את שם וערפו
 ,אלעזר רבי לו אמר .אותה ףולער בסכין
 ,ואמר בכה שמעון רבי. זה את צריך למה
 מאותו שהרי ,זה אחר שנמשך לעולם אוי

   הנחש שאותו היום

 äåäå àúééøåàá éòìå áéúé äåä ïåòîù éáø
 àø÷ éàäá ìãúùî)â àë íéøáã ( éð÷æ åç÷ìå

åâå ø÷á úìâò àéää øéòä ' äìâòä úà íù åôøòå
à äì àôøòì õéôå÷á åäéà àðéãå ìçðá"ì éáø 

 ïåòîù éáø äëá êéøèöà éàîì éàä øæòìà
 ïî àäã àã øúá êùîúàã àîìòì éåå øîàå

àéåç àåääã àîåé àåää:  
  íìòðä ùøãî:  
 .שבמדבר המתים אלו ,"עפר כניוש

 בחוצה משה מת למה ,יוחנן רבי שאמר
 כשם ,עולם באי לכל להראות ,לארץ

 ,למשה להחיות הוא ברוך הקדוש שעתיד
 קבלו שהם ,)למה( .לדורו להחיות עתיד כך

 נאמר ועליהם )יוחנן רבי שאמר( .התורה
 תיךוכלול אהבת נעוריך חסד לך זכרתי"

 דבר". זרועה לא בארץ במדבר אחרי לכתך
 הם אלו ,"עפר כניוש ורננו הקיצו" ,אחר

 גופם יבנה לארץ בחוצה והמתים ,האבות
 ,ישראל ארץ עד הארץ תחת ומתגלגלים

 זהו .לארץ בחוצה ולא נשמתם יקבלו ושם
 הנה אליהם ואמרת הנבא לכן" שכתוב

 אתכם והעליתי קברותיכם את תחופ יכאנ
 אדמת אל אתכם והבאתי עמי מקברותיכם

 רוחי ונתתי" ,אחריו כתוב מה ".ישראל
  ".וחייתם בכם

 éáø øîàã øáãîáù íéúîä åìà øôò éðëåù
 ìëì úåàøäì õøàì äöåçá äùî úî äîì ïðçåé

úòù íùë íìåò éàá àåä êåøá ùåã÷ä ãé
úåéçäì ãéúò êë äùîì úåéçäìí ]åøåãì[) äîì (

 äøåúä åìá÷ íäù)ïðçåé éáø øîàãíäéìòù  (
]íäéìòå[ øîàð )á á äéîøé ( ãñç êì éúøëæ

 øáãîá éøçà êúëì êéúåìåìë úáäà êéøåòð
 éðëåù åððøå åöé÷ä øçà øáã äòåøæ àì õøàá

 úåáàä íä åìà øôò]å[ õøàì äöåçá íéúîä
äðáé õøà ãò õøàä úçú íéìâìâúîå íôåâ 

 õøàì äöåçá àìå íúîùð åìá÷é íùå ìàøùé
ää" ã)â æì ìà÷æçé ( íäéìà úøîàå àáðä ïëì

 íëúà éúéìòäå íëéúåøá÷ úà çúåô éëðà äðä
 úîãà ìà íëúà éúàáäå éîò íëéúåøá÷î

åéøçà áéúë äî ìàøùé )ãé æì ìà÷æçé ( éúúðå
íúééçå íëá éçåø:  

 מכסא טלהינ נשמהה ,אמר פנחס רבי
 ראשך" שנאמר כמו ,הראש שהוא הכבוד

 זו ,"כארגמן ראשך ודלת" ".ככרמל עליך
 אסור מלך" .הראש דלת שהיא הנשמה היא

 .בקברים אסור שהוא הגוף הוא ,"ברהטים
 והקדוש .מלך וזהו ,שרה וזהו ,הגוף זהו

 .אליו בריד אשר למועד פוקדה הוא ברוך
 אשרכ שרה את פקד 'וה" שכתוב זהו

 שבו הידוע לזמן הגוף את פוקד ".אמר
  .הצדיקים דויפק

 ãåáëä àñëî äìèð äîùðä øîà ñçðô éáø
øîà÷ãë ùàøä àåäù) æ øéùå ( êéìò êùàø 

 äîùðä àéä åæ ïîâøàë êùàø úìãå ìîøëë
 íéèäøá øåñà êìî ùàøä úìã àéäù)äéù" æ ù

å ( åäæå óåâä åäæ íéøá÷á øåñà àåäù óåâä àåä
 êìî åäæå äøùã÷åô àåä êéøá àùãå÷å]å[ ãòåîì 

ää åéìà øáã øùà" ã)à àë úéùàøá (åäéå" ä
 ïîæì óåâä úà ã÷åô øîà øùàë äøù úà ã÷ô

íé÷éãöä ãå÷ôé åáù òåãéä:  
 הוא ברוך הקדוש עתיד ,פנחס רבי אמר
 של פיוכי לבא לעתיד הצדיקים לגוף ליפות
 שנאמר ,עדן לגן כשנכנס הראשון אדם

 אמר ".רוה כגן והיית 'וגו תמיד 'ה ונחך"
 נזונית ,במעלתה הנשמה  בעוד,לוי רבי

 וכשתכנס ,בו ומתלבשת מעלה של באור
 האור באותו ,לבא לעתיד לגוף )ונשתרש(

 àåä êåøá ùåã÷ä ãéúò ñçðô éáø øîà
 íãà ìù éôåéë àáì ãéúòì íé÷éãöä óåâì úåôéì

ïåùàøäà øîàðù ïãò ïâì ñðëðùë ) çð äéòùé
àé (åäé êçðå"åâå ãéîú ä ' øîà äåø ïâë úééäå

úìòîá äãåòá äîùðä éåì éáø øåàá úðåæéð ä
ùëå åá úùáìúîå äìòî ìùéñðëá ãéúòì óåâì 

                                                           

  ).ד"ב נז ע"ה ח"דע" (כתנות אור"לבחינת " כתנות עור"הוא נקודת ההתחלפות מבחינת  א
 .ו" דפ– )ונשתרש (ב
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 .הרקיע הרוכז יאיר הגוף ואזי ,תכנס ממש
 הרוכז רוייזה והמשכלים" שכתוב זהו

 ,שלמה דעה אדם בני וישיגו ".הרקיע
 מנין ".'ה את דעה הארץ מלאה כי" שנאמר

 תמיד 'ה ונחך" שכתוב ממה ,זה לנו
  של אור זה ,"נפשך בצחצחות והשביע

 ùîî øåàä åúåàá àáìé øéàé óåâä éæàå ñðë
ää òé÷øä øäåæë" ã)â áé ìàéðã ( íéìéëùîäå

 äîéìù äòã íãà éðá åâéùéå òé÷øä øäæë åøéäæé
 øîàðù)è àé äéòùé ( úà äòã õøàä äàìî éë

åäé"åäé êçðå áéúëã äîî àä ïì àðî ä" ãéîú ä
ìù øåà äæ êùôð úåçöçöá òéáùäå  

  ãé÷/à  
  øäæ  

 האדם על שולט ,בו התפתה שאדם הרע
 להסטות עומד הוא ,העולם בני על ושולט

 לצאת יכול לא והעולם ,העולם את
 ויקים המשיח מלך שיבא עד ומעונש
 שכתוב ,העפר ישני את הוא ברוך הקדוש

 רוח ואת" וכתוב ,"' וגולנצח המות בלע"
 על עומד והוא ,"הארץ מן יראעבהטומאה 

  .האדם בני נשמות כל את לוטיל זה עולם

 íãà ìò èéìù íãà äéá äúôúàã àùéá
 àîìò éèñîì íéà÷ åäéà àîìò éðá ìò èéìùå
 éúééã ãò äéùðåòî à÷ôðì ìéëé àì àîìòå

á÷ íé÷åéå àçéùî àëìî" àøôò éëéîãì ä
 áéúëã)ç äë äéòùé (åâå çöðì úåîä òìá '

 áéúëå) äéøëæá âé ( ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå
 ïéúîùð ìèéîì àã àîìò ìò íéà÷ åäéàå õøàä

àùð éðá ìëã:  
 חלל ימצא כי" כתוב הרי ,וראה ובא

 נשמתם העולם בני כל , בא וראה."'וגו
 שבן תאמר אם .המות מלאך ידי על יוצאת

 מלאך אותו ידי על נשמתו יצאה הזה אדם
 ציאהו ,אותו רג אלא מי שה, לא כך,המות

 בו טושישל זמנו הגיע בטרם נשמתו את
 פרויכ לא ולארץ" ולכן. המות מלאך אותו

 שעומד להם די ולא ,שלנו ולארץ ."'וגו
 ,תמיד ולקטרג לחנם העולם להסטות הוא
 .לקחת לו שיש מה נואתמ שגוזלים שכן כל

 ולכן ,בניו על חס הוא ברוך והקדוש
 עמו לתקן כדי ,הזו העגלה את מקריבים

 ,ממנו האדם של נשמה אותה לקחהשנ מה
 )בזה הקרובים( על מקטרג ימצא ולא

 ,פרה ,שור .כאן שנינו עליון וסוד. העולם
 ולכן ,עליון בסודנמצאים  כולם ,עגלה ,עגל
 לא ידינו" שכתוב וזהו .אותו מתקנים בזה

 ולא שפכו לא ."' וגוהזה הדם את שפכה
 עליהם נמצא לא ובזה .מיתתו גרמנו

 לעולם עצהנתן  הוא ברוך ושוהקד ,מקטרג
  .בכל

 áéúë àä éæç àúå)à àë íéøáã ( àöîé éë
åâå ììç '>ò àîìò éðá ìë éæç àú" úåîä êàìî é

÷ôðàåäééúîùð < àãé ìò àã ùð øáã àîéú éà 
 àìà éëä åàì äéúîùð ÷ôð úåîä êàìî àåääã
 àèî àì ãò äéúîùð ÷éôà äéì ìéè÷ã ïàî

åîä êàìî àåää äéá äàèìùì äéðîæ êë ïéâáå ú
)âì äì øáãîá (åâå øôåëé àì õøàìå '> õøàìå

ïìéã< àîìò éèñîì åäéà íéà÷ã ïåì éã àìå 
 äî äéðéî ïéìæâã ïëù ìë øéãú àâøè÷ìå àðâîì

á÷å àìèðì äéì úéàã" êë ïéâáå éåðá ìò ñééç ä
 äî äéîò àð÷úì ïéâá äìâò éàä ìò ïéáø÷

 ìéèðúàã)î( àìå äéðî ùð øáã àúîùð àéää
çëúùé ìò àâøè÷î )éàäá ïéáéø÷ ( àæøå àîìò

 åäìë äìâò ìâò äøô øåù àëä ïðéðú äàìò
 äéì ïéð÷úî àãá êë ïéâáå åçëúùà äàìò àæøá

 áéúëã àåä àãå)æ àë íéøáã ( äëôù àì åðéãé
åâå äæä íãä úà ' àðîéøâ àìå äëôù àì

 åäééìò àâøè÷î çëúùà àì àãáå äéúúéî
á÷ áéäé àìëáå"àîìòì àèéò ä:  

 השנה ראשיום ב ,וז דוגמאכ ,וראהבא 
 הוא ,בעולם הדין שנמצא הכפורים ויום

תעורר לה צריכים וישראל ,לקטרג עומד
 ם קול שכלול באש ומי@התעטרבשופר ול

 קול אותו ולהשמיע ,אחד ונעשים רוח

éæç àúàø íåéá àã àðååâë " íéøåôëä íåéå ä
 àâøè÷ì íéà÷ åäéà àîìòá çëúùà àðéãã

òúàìå øôåùá àøòúàì ïééòá ìàøùéåè ìå÷ àø
ùàá ìéìëã"éîå à"çåøå à" ãç åãéáòúàå à

 à÷ìñ ìå÷ àåääå øôåù åâî ìå÷ àåää àòîùàìå
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 מקום עד עולה קול ואותו. השופר מתוך
 כיון .ועולה בו ומכה הדין כסא שיושב
 יעקב של הקול ,המלמט הזה הקול שמגיע

  הוא ברוך והקדוש ,למעלה נתקן

àðéãã àééñøëã øúà ãò äá ùèáå àáúé 
 á÷òéã ìå÷ àúúî ìå÷ éàä àèîã ïåéë à÷ìñå

á÷å àìéòì ï÷úúà"ä:  

  íìòðä ùøãî:  
 פקידת זה ,"יחליץ תיךוועצמ. "מעלה

 לא אשר מים וכמוצא רוה כגן והיית" .הגוף
 ואזי .יתברך הבורא דעת זהו ,"מימיו יכזבו
 ,בהם הנכנסת שהנשמה הבריות ידעו

 ,וגיםהתענ נשמת ,החיים נשמת שהיא
 ומעדנת מלמעלה התענוגים קבלה שהיא
 יפית מה" ואומרים בה תמהים והכל ,לגוף
 היא זו ,"בתענוגים אהבה נעמת ומה

  .לבא לעתיד הנשמה

 äæ õéìçé êéúåîöòå äìòî]úãé÷ô) [ïåã÷ô( 
 åáæëé àì øùà íéî àöåîëå äåø ïâë úééäå óåâä

 åéîéî)àé çð äéòùé(  úòã åäæ]êøáúé àøåáä [
)úåéøá(åòãé éæàå ) úòã( äîùðäù úåéøáä 

 úîùð íééçä úîùð àéäù íäá úñðëðä
 äìòîìî íéâåðòú äìá÷ àéäù íéâåðòúä

 íéøîåàå äá íéäîú ìëäå óåâì úðãòîå)æ æ øéù (
 àéä åæ íéâåðòúá äáäà úîòð äîå úéôé äî

àáì ãéúòì äîùðä:  
 ,הוא שכך בא וראה ,יהודה רבי אמר
 אחריו תובוכ ,"ברהטים אסור מלך" שכתוב

 ,יהודה רבי ואמר ".נעמת ומה יפית מה"
 לשמח הוא ברוך הקדוש עתיד זמן באותו
 ישמח" שנאמר ,בבריותיו חוולשמ עולמו

 מה בעולם שחוק יהיה ואזי ".במעשיו 'ה
 שחוק ימלא אז" שכתוב , עכשיוכן שאין
 קוצח שרה ותאמר" שכתוב זהו ."' וגופינו
 אדם בני עתידים שאזי ,"אלהים לי עשה
 אבא רבי .שחוק עת שהוא ,שירה לומר
 עם הוא ברוך הקדוש שישמח היום ,אמר

 מיום כמותה שמחה היתה לא ,בריותיו
 הנשארים והצדיקים ,העולם שנברא

 שכתוב ,לעפרם עוד ישובו לא בירושלים
 בירושלים והנותר בציון הנשאר והיה"

 ובירושלים בציון הנותר ".לו יאמר קדוש
 .הם מעטים כן אם ,אאח רבי אמר. דוקא
 ישראל בארץ שנשארו אותם כל אלא

 ,דבר לכל וכציון כירושלים דינם ,הקדושה
 ירושלים בכלל ישראל ארץ שכל מלמד

 אל תבאו וכי" שכתוב ממשמע ,היא
  .בכלל הכל ,"הארץ

 äãåäé éáø øîà]áéúëã àåä êëù éæç àú 
)å íù(íéèäøá øåñà êìî à äî äéøúá áéúëå 

úîòð äîå úéôé[  ïîæ åúåàá äãåäé éáø øîàå
 çåîùìå åîìåò çîùì àåä êåøá ùåã÷ä ãéúò

 øîàðù åéúåéøáá)àì ã÷ íéìäú (åäé çîùé" ä
 åéùëò ïéàù äî íìåòá ÷åçù äéäé éæàå åéùòîá

 áéúëã)á åë÷ íù (åâå åðéô ÷åçù àìîé æà '
ää" ã)å àë úéùàøá ( äùò ÷åçö äøù øîàúå

éäìà éì"îåì íãà éðá íéãéúò éæàù í äøéù ø
 çîùéù íåéä øîà àáà éáø ÷åçù úò àåäù
 äçîù äúéä àì åéúåéøá íò àåä êåøá ùåã÷ä
 íéøàùðä íé÷éãöäå íìåòä àøáðù íåéî äúåîë

íìùåøéáá áéúëã íøôòì ãåò åáåùé àì ) äéòùé
â ã ( ùåã÷ íìùåøéá øúåðäå ïåéöá øàùðä äéäå

 éáø øîà à÷ééã íìùåøéáå ïåéöá øúåðä åì øîàé
ë íà àçà ïåðéà ïéøéòæ ï]à[ ïåðéà ìë àì

 àðéã ìàøùéã àùéã÷ àòøàá åøàúùàã
]ïåäìéã[ ìëã ãîìî øáã ìëì ïåéöëå íìùåøéë 

 òîùîî àéä íéìùåøé ììëá ìàøùé õøà
 áéúëã)âë èé àø÷éå ( ìëä õøàä ìà åàáú éëå

ììëá:  
 לרבי שאל אלעזר ברבי יהודה רבי
 ברוך הקדוש שעתיד מתים ,לו אמר ,חזקיה

 äé÷æç éáøì ìàù øæòìà éáøá äãåäé éáø

                                                           

 אשר לא יכזבו ב הנשמה הוא מלך ואסורה ברהטים במוצא מים"נ' דכתיב מלך אסור ברהטים וכו א
כ מעדנת לגוף שגם הגוף יתחבר בבורא וזה הדיבוק נקרא "מימיו כאמור ריש עמוד ולכן נקרא רהטים ואח

עידון כמו עידון בשר ואז מה יפה האהבה בתענוגים שגם הגוף אל יבטל ההתחברת להבורא ולכן פסוק זה 
כמו ) ונקרא(ש לו צער גדול מסוגל לטהר המחשבה כי האדם הבא להתחבר בבורא ובאם שהגוף מעכב י

 ).נ"ש) (י"נ(בכף הקלע היפך מנפש הצרור תמיד בצרור החיים ] יקלענה) ['יהי(את הנפש אויביך ] 'שכ[
 ).ב"ב נח ע"ה ח"דע(אחרי התחיה  ב
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 נשמתם נתן לא למה ,החיותםל הוא
 בארץ להחיות ויבאו ,שם שנקברו במקום
 הוא ברוך הקדוש נשבע ,לו אמר ישראל
 .לעולמים תהרס ושלא ,ירושלים לבנות
 הוא ברוך הקדוש עתיד ,ירמיה רבי שאמר
 ולהורידה ירושלים ולבנות עולמו לחדש
 .יהרס שלא כדי )בנין( מלמעלה בנויה

 .ישראל כנסת עוד תגלה שלא ונשבע
  שנאמר ,ירושלים בנין יהרס שלא ונשבע

 àåä êåøá ùåã÷ä ãéúòù íéúî åì øîà
]ïåäúîùð áéäé àì äîì úåéçäì) [ àì úåéçäì

ïéúîùðá( àééçàì ïåúééå ïîú åøá÷úàã øúàá 
 êåøá ùåã÷ä òáùð åì øîà ìàøùéã àòøàá

ì ñøäú àìùå íìùåøé úåðáì àåä øîàã íéîìåò
 åîìåò ùãçì àåä êåøá ùåã÷ä ãéúò äéîøé éáø

éøåäìå íìùåøé úåðáìå>äã< äìòîìî äéåðá 
 ïéâá)ñ"ïéðá à ( àìùé äìâú àìù òáùðå ñøä

 ïéðá ñøäé àìù òáùðå ìàøùé úñðë ãåò
øîàðù íéìùåøé  

  ãé÷/á  
  øäæ  

 שישראל דוגמאכ שהרי .רחמים מעורר
 ורוח באש כלול אחד קול למטה מעוררים

 גם כך ,השופר מתוך כאחד שיוצאים מים
 ואותו קול שכלול .ה שופרלמעל מתעורר

 וזה מלמטה זה ויוצא ,נתקן חבאש ומים רו
 ונמצאים ,העולם ונתקן ,מלמעלה
 שחושב ,מתערבב מקטרג ואותו. הרחמים

 ורואה ,בעולם ולקטרג בדיןלשלוט 
 כחו ותש מתערבב אז .רחמים שמתעוררים

 הוא ברוך והקדוש ,דבר תלעשו יכול ולא
 תאמר שאם ,ברחמים העולם את דן

 רחמים מתחברים אלא ,כך לא ,דין שנעשה
  .ברחמים נדון והעולם ,דין עם

 éøòúî ìàøùéã àðååâë àäã éîçø øòúà
ùàá ìéìë ãç ìå÷ àúúì"çåøå à"éîå à" à

 àìéòì øòúà éîð éëä øôåù åâî àãçë é÷ôðã
ùàá ìéìëã ìå÷ àåääå øôåù"éîå à"çåøå à" à

ôðå ï÷úúàé ï÷úúàå àìéòî àãå àúúî àã ÷
 ááøòà àâøè÷î àåääå åçëúùà éîçøå àîìò
 éîçå àîìòá àâøè÷ìå àðéãá äàèìùì áéùçã
 àìå äéìéç ùùúàå ááøòà ïéãë éîçø éøòúîã

 ãáòîì ìéëéîá÷å éã" éàã éîçøá àîìò ïéàã ä
 åøáçúà àìà éëä åàì ãéáòúà àðéãã àîéú

à àîìòå àðéãá éîçøéîçøá ïãú:  
 שופר בחדש תקעו" כתוב ,בא וראה

 שהרי ,מתכסה שהלבנה ,"חגנו ליום בכסה
 .לעולם להזיק ויכול הרע הנחש שולט אז

 עולה הלבנה ,רחמים וכשמתעוררים
 יכול ולא מתערבב והוא ,משם ברתֹועו

 ולכן .לשם יתקרב שלא ועובר ,לשלוט
 כמי אותו לערבב צריך השנה בראש

 ביום. כלום יודע לאו משנתו שמתעורר
 רוח נחת לו ולעשות לנוח צריך הכפורים

 לסנגור מתהפך ואז ,לו שמקריבים בשעיר
 השנה ראש של ביום אבל ,ישראל על

 לעשות יכול ולא יודע שלא ,מתערבב
 עולים הרחמים של התעוררות רואה .כלום

 עולה והלבנה ,מלמעלה ורחמים ,מלמטה
 לוםכ יודע ולא מתערבב הוא אז ,ביניהם

 את דן הוא ברוך והקדוש. טולשל יכול ולא
 להם ומוצא עליהם וחס ברחמים ישראל

 השנה ראש שבין ימים עשרה אותם כל זמן
 השבים אותם כל את לקבל הכפורים ליום

 ,מחטאיהם להם ולכפר ,לפניו] בתשובה[

 áéúë éæç àú)ã àô íéìäú ( ùãçá åò÷ú
àäã àøäéñ àéñëúàã åðâç íåéì äñëá øôåùà 

 àîìò à÷æðì ìéëéå àùéá àéåéç éàä àèìù ïéãë
 ïîúî úøáòúàå àøäéñ à÷ìñ éîçø éøòúî ãëå

úà åäéàå øáòúàå äàèìùì ìéëé àìå ááøò
ø íåéá àã ìòå ïîú áø÷úé àìã" éòá ä

ìà òãé àìå äéúðùî øòúàã ïàîë äéì àááøò
 äéì ãáòîìå àçééðì ïðéòá íéøåôëä íåéá íåìë
 êôäúà ïéãëå äéì ïéáø÷ã øéòùá àçåøã àçééð

øã àîåéá ìáà ìàøùéã åäééìò àéøåâéðñ" ä
 íåìë ãáòîì ìéëé àìå òãé àìã ááøòúà éîç

 àìéòìî éîçøå àúúî ïé÷ìñ éîçøã àúåøòúà
 òãé àìå ááøòúà ïéãë åäééðéá à÷ìñ àøäéñå

á÷å äàèìùì ìéëé àìå íåìë" ìàøùéì åäì ïã ä
 ìë àðîæ åäì çëúùàå åäééìò ñééçå éîçøá

ø ïéáã ïéîåé äøùò ïåðéà" íéøåôëä íåéì ä
 ïåì àøôëìå äéî÷ ïéáééúã ïåðéà ìë àìá÷ì

                                                           

 ).א"ד(א ” קטו עא
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 זה ועל. הכפורים ליום אותם ומעלה
בכל  ישראל אתמצוה  הוא ברוך הקדוש

 שלא כדי ,מעשה לעשות] ל"המצות הנ[
 ישלוט ולא ,צריך שלא מי עליהםישלוט 
  בארץ צדיקים כולם ויהיו ,הדין עליהם

åì ÷éìñå åäééáåçî àã ìòå éøåôëã àîåéì ï
á÷ àìëá" àãáåò ãáòîì ìàøùéì ïåì ãé÷ô ä

 àìå êéøèöà àìã ïàî åäééìò èåìùé àìã ïéâá
àòøàá ïéàëæ ïåäìë ïåäéå àðéã åäééìò èåìùé:  

  íìòðä ùøãî:  
 לא ולארצך עזובה עוד לך יאמר לא"

 שאתה מקום ובכל". שממה עוד יאמר
 שכתוב זהו .שבועה היא ,לא לא מוצא

 ולא המבול ממי עוד בשר כל יכרת ולא"
 נשבעתי אשר" וכתוב ,"' וגומבול עוד יהיה
 ומן ,שבועה ,לא שלא מכאן ,"נח מי רומעב
 ברוך הקדוש ועתיד .הן שומע אתה לאו
 כנסת תגלה שלא קיום עולמו לקיים הוא

 לפיכך ,המקדש בית בנין יהרס ולא ישראל
קיים ש במקום אלא נשמתם מקבלים אין

 בגוף מתיקי הנשמה שתהיה כדי ,םלעולמי
 בציון הנשאר" שכתוב הוא וזה .לעולמים

. "' וגולו יאמר קדוש בירושלים והנותר
 הוא )הוא פסוקמ( מכאן ,חזקיה רבי אמר

 .קדוש בה הנותר ,קדוש ירושלים ,קדוש
 ,"צבאות 'ה קדוש" שכתוב קדוש הוא

 קדוש ירושלים ".קדוש בקרבך" וכתוב
 בה הנותר ".יהלכו קדוש וממקום" שכתוב
 והנותר בציון הנשאר והיה" שכתוב קדוש

 קדוש מה ,"לו יאמר קדוש בירושלים
  .םיקי קדוש קדוש השאר אף , קייםהראשון

)ã áñ äéòùé ( äáåæò ãåò êì øîàé àì
 äúàù íå÷î ìëáå äîîù ãåò øîàé àì êöøàìå

àì àöåîì ää äòåáù àéä à" ã) è úéùàøáàé (
 ãåò øùá ìë úøëé àìå äéäé àìå ìåáîä éîî

 ìåáîì íéîä ãåòåâå ' áéúëå)è ãð äéòùé ( øùà
 äòåáù àì àìù ïàëî çð éî øåáòî éúòáùð
 àåä êåøá ùåã÷ä ãéúòå ïä òîåù äúà åàì ïîå
 àìå ìàøùé úñðë äìâú àìù íåé÷ åîìåò íéé÷ì
 ïéìá÷î ïéà êëéôì ùã÷îä úéá ïéðá ñøäú

 íéé÷ íå÷îá àìà ïúîùð]íéîìåòì) [ïîìòì( éãë 
 àåä àãå íéîìåòì óåâá úîéé÷ äîùðä äéäúù

 áéúëã)â ã íù ( íìùåøéá øúåðäå ïåéöá øàùðä
åâå åì øîàé ùåã÷ ' äé÷æç éáø øîà]àëäî[ 

)àåä àø÷î ( äá øúåðä ùåã÷ íìùåøé ùåã÷ àåä
 áéúëã ùåã÷ àåä ùåã÷)íùâ å  (åäé ùåã÷" ä

 áéúëå úåàáö)è àé òùåä ( ùåã÷ êáø÷á
úëã ùåã÷ íìùåøé áé)é ç úìä÷ ( ùåã÷ íå÷îîå

 áéúëã ùåã÷ äá øúåðä åëìäé)â ã äéòùé ( äéäå
 åì øîàé ùåã÷ íìùåøéá øúåðäå ïåéöá øàùðä
 ùåã÷ ùåã÷ øàùä óà íéé÷ ïåùàøä ùåã÷ äî

íéé÷:  
 דוע" שכתוב זה מה ,יצחק רבי אמר

 םיירושל בותוברח וזקנות זקנים ישבו
 טובה מה, "ימים בומר בידו משענתו ואיש
 ואיש" שכתוב אז ללכת )כדי( זו היא

 ,יצחק רבי אמר אלא ".בידו משענתו
 להחיות לבא לעתיד הצדיקים עתידים

 וקח" שכתוב ,הנביא כאלישע מתים
 משענתי ושמת" וכתוב ,"ולך בידך משענתי

 ,הוא ברוך הקדוש לו אמר ".הנער פני על
 לעתיד הצדיקים לעשות שעתידים דבר
 ,כתוב מה .ו עכשילעשות רוצה אתה לבא

 קול ואין הנער פני על המשענת את וישם"
 הצדיקים אבל". קשב ואין עונה ואין

ø øîà áéúëã éàî ÷çöé éá)ã ç äéøëæ ( ãåò
 ùéàå íìùåøé úåáåçøá úåð÷æå íéð÷æ åáùé

 àúåáéè éàî íéîé áåøî åãéá åúðòùî]àã[ 
)éãë ( ïéãë ìæéîì]ã[ áéúë)íù ( åúðòùî ùéàå

÷çöé éáø øîà àìà åãéáà íé÷éãöä íéãéúò 
 àáì ãéúòì)úåéäì] (íéúî úåéçäì[á òùéìàë 

 áéúëã àéáðä)î" ã áèë (ç÷å êãéá éúðòùî 
êìåâ áéúëå )íù ( øòðä éðô ìò éúðòùî úîùå

 íéãéúòù øáã àåä êéøá àùãå÷ äéì øîà
 úåùòì]íé÷éãöä[ äöåø äúà àáì ãéúòì 

 áéúë äî úåùòì åéùëò)àì íù ( úà íùéå

                                                           

  ).הערת הזוהר(א "קלה ע א
 ).ד"ב נז ע"ה ח"דע(כוונתו שהתחיה לא תהיה בפעם אחת אלא בהדרגתיות  ב
ב ימים היינו ווכשהוא מר. ה"ב משענת נקרא מה שאדם מדבק בבורא ב"נ. ' וקח משענתי בידך כוג
 .)נ"ש) (י"נ (ךלכן נקרא אר. ז"ש בא"ומשם הרפואה כמ. םא שהם היומם ארוך מהם יהיו שיחיו המתי"מא
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 שכתוב ,זו הבטחה בידם עלה לבא לעתיד
 את בו להחיות כדי ,"בידו משענתו ואיש"

 מהגרים ,)המתים הם מי( .המתים
 כי" בהם שכתוב ,אומות העולםמ רוישנתגי
  בן והחוטא ימות שנה מאה בן הנער

 ïéàå äðåò ïéàå ìå÷ ïéàå øòðä éðô ìò úðòùîä
 íãéá äìò àáì ãéúòì íé÷éãöä ìáà áù÷

 áéúëã åæ äçèáä)øëæã ç äé ( åúðòùî ùéàå
 íéúîä úà åá úåéçäì éãë åãéá)îä íéúî 

íúåà (]íéøâäî[éâúðù é íìåòä úåîåàî åø
 åäá áéúëã)ë äñ äéòùé ( äðù äàî ïá øòðä éë

ïá àèåçäå úåîé  
  åè÷/à  
  øäæ  

 תלוי והכל ,כאהבת האב על הבנים
. הדברים בארנו והרי ,בוריםיובד במעשה

 שכתוב ,"אמר כאשר שרה את פקד 'וה"
 ,"בן ולשרה חיה כעת אליך אשוב למועד"

 לנקבה פקידה ,"שרה את פקד" ושנינו
 כאשר שרה את פקד 'וה"לכן ו ,לזכר זכירה
 חיה כעת אליך אשוב שוב" שכתוב ,"אמר

 שוב ויאמר" שאמר משמע מכאן ,"'וגו
 ולא היה שהוא סתם ויאמר ,"אליך אשוב
  .אחר שליח

òá àìëå ïéðá ìò àáàã åîéçøë ïéìîáå àãáå
åäéå ïéìî àðîé÷åà àäå àéìú" äøù úà ã÷ô ä

 øîà øùàë)à àë úéùàøá ( ãòåîì áéúëã
 úà ã÷ô ïðéðúå ïá äøùìå äéç úòë êéìà áåùà
 êë ïéâáå àøåëãì äøéëæ àá÷åðì äãé÷ô äøù

åäéå" äøù úà ã÷ô ä]øîà øùàë[ áéúëã ) íù
é çé (åâå äéç úòë êéìà áåùà áåù ' àëäî

øîàã òîùîàå  øîàéå êéìà áåùà áåù øîàé
àøçà àçéìù àìå äåä åäéàã íúñ:  

 'וה" שאמר כיון ."' וגולשרה 'ה ויעש"
 אלא ".לשרה 'ה ויעש" מהו ,"שרה את פקד

 ברוך הקדוש של מעשיו שפרי ,שנינו כך
 ,הוא מעדן ויוצא ששופע נהר מאותו ,הוא

 שכל המזל והוא ,הצדיקים תווהוא נשמ
 ממנו נוזלים רכהב וגשמי הטובות הברכות

 ,"הגן את להשקות" שכתוב ,יוצאים ומשם
ל ומשקה מלמעלה למטה משום ימז שהוא
 במקום ולא ,הזה במזלתלויים ) אדם (שבני
 ,"שרה את פקד 'וה" כתוב זה ועל .אחר

 היא עשיה "לשרה 'ה ויעש. "בלבדה פקידה
 שבמזל שנאמר כמו ,הזו הדרגה מן למעלה

 ,עשיה וכאן פקידה כאן זה ועל ,תלוי זה
 אלעזר רבי .אחד והכל ,'וה 'ה אמר ולכן
 פרי שכר בנים 'ה נחלת הנה" ,ואמר פתח
'  בהלהאחז חלק ,"'ה נחלת הנה" ".הבטן

 שזוכה אדם ש,שלא יתבטל ממנה לעולמים
 להיכנס בהם זוכה ,הזה בעולם לבנים

 הבן שאותו משום ,הבא לעולם לפרגוד
 ,הזה בעולם בו וזוכה האדם בן שהשאיר

 להיכנס וזוכה ,הבא לעולם אותו יזכה הוא
 ארץ זו ".'ה נחלת" זה מה .'ה לנחלת בו

 ,ישראל ארץ את לה קרא וכך ,החיים

åäé ùòéå"åâå äøùì ä' )à àë íù ( øîàã ïåéë
åäéå"åäé ùòéå åäî äøù úà ã÷ô ä" äøùì ä

á÷ã éåãáåòã àáéàã ïðéðú éëä àìà" àåääî ä
 ïåäúîùð åäéàå åäéà ïãòî ÷éôðå ãéâðã øäð

é÷éãöãé éîùâå ïàáè ïàëøá ìëã àìæî åäéàå à
 áéúëã é÷ôð ïîúîå äéðî éìæð ïàëøá)é á íù (

éòî ä÷ùîå ìéæî åäéàã ïâä úà úå÷ùäì àì
 éðáã ïéâá àúúì)àùð (éàäáá àìå ïééìú àìæî 

åäéå áéúë àã ìòå àøçà øúàá" úà ã÷ô ä
åäé ùòéå éåãåçìá äãé÷ô äøù" äééùò äøùì ä

àâøã éàäî àìéòì åäéàâ àäã øîúàã äîë 
 àã ìòå àééìú àìæîá)á( äãé÷ô ïàë]ïàëå [

)ïàëáå(åäé øîà êë ïéâáå äééùò "åäéå ä" àìëå ä
úô øæòìà éáø ãç øîàå ç)â æë÷ íéìäú ( äðä

åäé úìçð" úìçð äðä ïèáä éøô øëù íéðá ä
åäé"åäéá àãçàúàì àúðñçà ä" øáòúé àìã ä

 àîìò éàäá ïéðáì éëæã ùð øáã ïéîìòì äðéî
 ïéâá éúàã àîìòá àãåâøôì ìòéîì åäá éëæ
 àã àîìòá äéá éëæå ùð øá ÷éáùã àøá àåääã

á àìòàì éëæå éúàã àîìòì äéì éëæé åäéà äé

                                                           

 .)הערת הזוהר(ב ” קב עא
 .)הערת הזוהר(א ” קפא עב
 .)הערת הזוהר(ב ” קיב עג
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 )לה קרא( המלך דוד. החיים ארץ שהיא
 היום גרשוני כי" שכתוב ,"'ה נחלת"

 אלהים דועב לך לאמר 'ה בנחלת מהסתפח
  'ה נחלת הנה"לכן ו ,"אחרים

åäé úìçðì"åäé úìçð ïàî ä" íééçä õøà àã ä
 íééçä õøà éäéàã ìàøùé õøàì äì àø÷ éëäå

 àëìî ãåã)äéì àø÷ (åäé úìçð" áéúëã ä)ù" à
èé åë (åäé úìçðá çôúñäî íåéä éðåùøâ éë" ä

éäìà ãåáò êì øîàì" äðä êë ïéâáå íéøçà í
åäé úìçð"ä:  

  íìòðä ùøãî:  
 סוף ,קיצח רבי אמר ".יקלל שנה מאה
  ".ימים בומר" שכתוב ,מוכיח הפסוק

 àø÷ã äéôéñ ÷çöé éáø øîà ììå÷é äðù äàî
 áéúëã çëåî)ã ç äéøëæ (íéîé áåøî:  

 לי עשה קוצח שרה ותאמר" ,אחר דבר
 וגילו םיירושל את שמחו" כתוב ,"אלהים

 כל משוש תהיא שישו הביהוא כל בה
 לא ,יהודה רבי אמר ".עליה המתאבלים

 מיום הוא ברוך הקדוש פניל שמחה היתה
 שעתיד שמחה כאותה העולם שנברא

 אחד וכל ,לבא לעתיד הצדיקים עם חולשמ
 זה אלהינו הנה" ,ואומר באצבע מראה
 נגילה לו קוינו 'ה זה ויושיענו לו קוינו

 כי 'ה זמרו" וכתוב ,"בישועתו ונשמחה
  ". הארץ בכל זאת מודעת עשה גאות

 את רשישפ מי ראינו לא ,אמר יוחנן רבי
 פניך תסתיר" שאמר המלך כדוד הזה הדבר

 הוא ברוך הקדוש שאין מכאן ,"' וגויבהלון
 כשאינו אלא ,אדם לשום רעה עושה

 שכתוב ,מאליו כלה הוא ,בו משגיח
 יגועון רוחם סףות יבהלון פניך תסתיר"

 ,"' וגויבראון רוחך תשלח" כך ואחר ,"'וגו
 'ה ישמח לעולם 'ה כבוד יהי" כך ואחר

 אז" שכתוב ,בעולם השחוק ואזי ".עשיובמ
 שכתוב זהו ".רנה ולשוננו פינו שחוק ימלא

 ,"אלהים לי עשה קוצח שרה ותאמר"
  .בישועתו חולשמ

éäìà éì äùò ÷åçö äøù øîàúå øçà øáã" í
 áéúë)é åñ äéòùé ( äá åìéâå íìùåøé úà åçîù

 íéìáàúîä ìë ùåùî äúà åùéù äéáäåà ìë
àì äãåäé éáø øîà äéìò éðôì äçîù äúéä 

 äúåàë íìåòä àøáðù íåéî àåä êåøá ùåã÷ä
 àáì ãéúòì íé÷éãöä íò çåîùì ãéúòù äçîù

 øîåàå òáöàá äàøî ãçàå ãçà ìëå)è äë íù (
ðéäìà äðä"åäé äæ åðòéùåéå åì åðéå÷ äæ å" åðéå÷ ä

 áéúëå åúòåùéá äçîùðå äìéâð åì)ä áé íù (
åäé åøîæ"ìëá úàæ úòãåî äùò úåàâ éë ä 

 õøàä  
 éàä ùéøôã ïàî ïðéæç àì øîà ïðçåé éáø

 øîàã àëìî ãåãë äìî)èë ã÷ íéìäú ( øéúñú
 ïåìäáé êéðô]åâå'[ àåä êåøá ùåã÷ä ïéàù ïàëî 

 åá çéâùî åðéàùë àìà íãà íåùì äòø äùåò
 äìë àåä]åéìàî[ ïåìäáé êéðô øéúñú áéúëã 

 ïåòåâé íçåø óñåú]åâå'àêë øçàå [) ì íù ( çìùú
é êçåøåâå ïåàøá ' êë øçàå)àì íù ( ãåáë éäé

åäé"åäé çîùé íìåòì ä" ÷åçùä éæàå åéùòîá ä
 áéúëã íìåòá)á åë÷ íù ( åðéô ÷åçù àìîé æà
ää äðø åððåùìå" ã)å àë úéùàøá ( äøù øîàúå

éäìà éì äùò ÷åçö"åúòåùéá çåîùì í:  

 שהגוף עד , בא וראה,אמר חייא רבי
 .לוםהתש מן חסר הוא ,הזה בעולם עומד
 ומת שרוי בדרכי והולך צדיק שהוא לאחר

 הגיע ,בתשלומו שרה נקרא ,שרוובי
 שלא כדי ,שרה הוא ,המתים יתילתח

 ברוך הקדוש שהחיה הוא שאחר יאמרו

 ãîåò óåâäù ãò éæç àú øîà àééç éáø
 àåäù øçàì íåìùúä ïî øñç àåä äæä íìåòá
 äøù àø÷ð åøùåéá úîå øùåé éëøãá êìåäå ÷éãö

 àåä íéúîä úééçúì òéâä åîåìùúá]äøù[ éãë 
êéøá àùãå÷ äéçäù àåä øçàù åøîàé àìù 

                                                           

. ע איך אפשר לומר שעצם חסרון ההשגחה הוא הממית"כ צ"וא, הרי מלאך המוות הוא הממית, וקשה א
נושא "ה מתנהג במידת "אלא שהקב, ל שכל עבירה גוררת בעקבותיה חיוב מיתה והיינו מלאך המוות"וצ

ה ה את השמירה הבא"ובשעת מיתתו מסיר הקב. כ אינו מת עדיין אם כי חיוב המיתה נותר בעינו"וע" עוון
י מלאך המוות מחמת העוון ההוא "ואז באה עליו המיתה שנגזרה עליו מעיקרא ע" נושא עוון"מצד מידת 

  ).ג"ב יד ע"ה ח"דע(
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 השכינה עם ושמח חי שהוא לאחר .הוא
 ,העולם מן היגון הוא ברוך הקדוש ומעביר
 אלהים 'ה ומחה לנצח המות בלע" שכתוב
 יצחק נקרא אזי ,"' וגוםפני כל מעל דמעה
 לצדיקים שיהיה והשמחה הצחוק בשביל
  .לבא לעתיד

 øéáòîå äðéëùä íò çîùå éç àåäù øçàì àåä
 áéúëã íìåòä ïî ïåâéä àåä êåøá ùåã÷ä) äéòùé

ç äë (åäé äçîå çöðì úåîä òìá"éäìà ä" í
åâå íéðô ìë ìòî äòîã ' ìéáùá ÷çöé àø÷ð éæà

àáì ãéúòì íé÷éãöì äéäéù äçîùäå ÷åçöä:  
 כפר של מקום לאותו בא יהודה רבי

 נכנס .העיר יבנ כל מנחה לו שלחו .חנן
 .הולךמר  מתי ,לו אמר ,אבא רבי לפניו
  לי שנתנו מה אפרע ,לו אמר

 ïðç øôëã øúà àåääì àúà äãåäé éáø
 äéáâì ìàò àúàî éðá ìë àúáåø÷ú äéì åøãù
 äéì øîà øî ìéæéì éúîéà äéì øîà àáà éáø

éì åáäéã äî òøôà  
  åè÷/á  
  øäæ  

 ".בנים" ,הזה האיש את מזכה מי ,"בנים
 פרי שכר" ,הזה בעולם בהם זוכה אם

 ,עולם באותו טוב וחלק שכר ".הבטן
 באותו אדם בן שזוכה הוא מעיו פרי באותו
  .בהם עולם

 åäá éëæ éà ïéðá ùð øáì äéì éëæà ïàî íéðá
 àáè à÷ìåçå àøâà ïèáä éøô øëù àîìò éàäá

ääáé øá éëæã åäéà éåòîã àáéà àåääá àîìò à
åäá àîìò àåääá ùð:  

 ירושה ,"בנים 'ה נחלת הנה" ,הבא ורא
 ברוך הקדוש מעשה של פירות של וחלק
 משם שהרי ,החיים מעץ הוא מלמעלה הוא
 ממני" שנאמר כמו ,לבנים אדם בן זוכה
 אשר הגבר אשרי" כתוב מה ,"נמצא פריך

 ,"' וגושוויב לא מהם אשפתו את לאימ
 לא. "הבא בעולם ואשרי הזה בעולם אשרי
 מי ".בשער יביםאו את ידברו כי יבשו

 שכאשר .הדינים בעלי אלו .בשער האויבים
 בעלי הם כמה ,הזה מהעולם יוצאת נשמה

 תכנס שלא עד לפניה מניםושמז הדינים
 ,לשם שתכנס שער באותו בשער למקום
 ,הזה בעולם משכונות שהשאיר משום

 לא" זה ועל .עולם באותו יזכה ובגללם
  ".בשער אויבים את ידברו כי שוויב

æç àúåäé úìçð äðä é"íéðá äà ) æë÷ íéìäú
â (á÷ã éåãáåòã ïéáéàã àúðñçàå àúåøé" ä

 øá éëæ ïîúî àäã ééçã àðìéàî åäéà àìéòìî
 øîà úàã äîë ïéðáì ùð)è ãé òùåä ( éðîî

 áéúë äî àöîð êéøô)íùä  ( øùà øáâä éøùà
åâå åùåáé àì íäî åúôùà úà àìî ' éøùà
é àì éúàã àîìòá éøùàå ïéã àîìòá éë åùåá

 øòùá íéáéåà úà åøáãé)ä íù ( íéáéåà ïàî
 ú÷ôð àúîùð ãëã ïéðéãã ïåäéøàî ïéìà øòùá
 ïéðéîæã ïéðéãã ïåäéøî ïåðéà äîë àîìò éàäî
 àåääá øòùá äéúëåãì ìåòéé àì ãò äéî÷
 éàäá ÷éáù ïéðåëùîã ïéâá ïîú ìåòééã àòøú
 àì àã ìòå àîìò àåääá éëæé ïåäéðéâáå àîìò

é éë åùåáéøòùá íéáéåà úà åøáã:  
 .בדרך הולכים היו יוסי ורבי יהודה רבי

 רֵבוַד פיך פתח ,יוסי לרבי יהודה רבי אמר
 ,אצלך נמצאת השכינה שהרי ,בתורה
 באה ,תורה בדברי שמדברים זמן שבכל

 ,בדרך שכן וכל ,ומתחברת השכינה
 בני לפני והולכת ובאה מקדימה ששכינה

. הוא ברוך הקדוש באמונת שזוכים אדם
 ריהופ כגפן אשתך" ,ואמר יוסי רבי פתח

 סביב זיתים כשתילי בניך ביתך בירכתי
 זמן כל ,"ריהופ כגפן אשתך" ".לחנךולש

 ,החוצה יוצאת ולא הבית בירכתי שהאשה

à àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå äãåäé éáø" ì
 àúééøåàá éòìå êîåô çúô éñåé éáøì äãåäé éáø

 ïîæ ìëã êáâ úçëúùà àúðéëù àäã)éìîã (
>éìîá< àéúà àúðéëù ïàòì àúééøåàã 

àçøåàá ïëù ìëå àøáçúîåáã  àîã÷ àúðéëù
 ïàëæã àùð éðáã åäééî÷ àìæàå àéúàå

á÷ã àúåðîéäîá" øîàå éñåé éáø çúô ä)ù í
â çë÷ ( êéðá êúéá éúëøéá äéøåô ïôâë êúùà

 ïôâë êúùà êðçìùì áéáñ íéúéæ éìéúùë

                                                           

  .א" נמחק בהגהות הגר– ה בנים" הנה נחלת יהוא
 .)הערת הזוהר(ב ” עט עב
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 .כשרים בנים להוליד וראויה צנועה היא
 ולא במינה אלא ננטעת לא גפן מה ,"כגפן"

 תעשה לא כשרה אשה כך ,אחר במין
 בה אין גפן מה .אחר איש עם ותנטיע

 גם כשרה אשה כך אף ,אחר מעץ הרכבה
  ,שכרה מה ראה. כך

 àìå àúéá éúëøéá àúúàã àðîæ ìë äéøåô
 ïéðá àãìåàì éæçúàå äòåðö àéä øáì à÷ôð

úà àì ïôâ äî ïôâë ïøùëã äðéæá àìà àòèð
 ãáòú àì àøùëã àúúà êë àøçà àðéæá àìå
 äéá úéà àì ïôâ äî àøçà ùð øáá ïòéèð
 àøùëã àúúà éëä óåà àøçà àðìéàî äáéëø

äøâà äî éîç éîð éëä:  
  íìòðä ùøãî:  

 מר יחשש אל ,לו אמר .ואלך העיר בני
 ולא ,זה את עשו הם לתורה ,הזאת למנחה
 דברי יקבלו לאו ,לו אמר .כלום ממך יקבלו
 לו אמר .העיר בני כל באו .כן ,אמר .?תורה

 ,לו אמר .ישיבות ראשי כולם ,יהודה רבי
 ,כאן לשבת לו נאה שלא מי יש ואם

  .וילך שיקום
 עשרה מהם והבדיל אבא רבי קם

 האיש עם שבו ,להם אמר .ממנו שיקבלו
 ונשב למחר נקבל והם ואני ,הזה הגדול

 ישבו עמו ושישב עשרה ואותם .הלכו .עמו
 ,לו אמרו .כלום אמר ולא )עשרה אותם(

 אמר .שכינה פני נקבל ,מר של רצונו אם
 לו שלחו .כאן אינו אבא רבי והרי ,להם
 כאשר שרה את פקד 'וה" ,ואמר פתח. ובא
 לומר לו היה ,כאן שהיה השנוי מה ,"אמר

ויזכור " שאמר כמו ,שרה את זכר 'וה
 מה על אלא פקידה שאין ,"רחל את יםאלה

 שכתוב ,היה בהתחלה אלא .בתחלה שהיה
 ענין אותו ועל ,"חיה כעת אליך אשוב שוב"

 כאשר" שכתוב משמע , עכשיושפקד נאמר
 ,אמר כאשר נאמר לא שאלמלא ,"אמר

 שאמר דבר אותו ,פקד אבל ,זכירה שיאמר
 צדיק ,כך אמר כך אחר. אליך אשוב למועד

 דמותו ,עליון כבוד לאותו לעלות שזוכה זה
 וצדיק יקצד לכל וכן ,כבודו בכסא קקתנח

 להבטיח למטה שהיה כמו למעלה דמותו
 רבי שאמר וזהו. קדושה נשמה לאותה

 עמד ירח שמש" שכתוב זה מה ,יוחנן
 שעומדים ונשמה גוף שזוהרים ,"זבלה

 כדמות שלמעלה העליון הקדושבגורן 
 נזונית דמות ואותה ,בארץ עומד שהיה

 להתלבש עתידה ואותה ,הנשמה הנאתמ
 רותעב והאדמה .בארץ שנשארה הזו בעצם

 øî ùåçéì àì äéì øîà ìéæéàå àúàî éðá
 àúééøåàì àúáåø÷ú éàäì]ã àåä[ àìå åãáò

 éìî éìá÷î àìå äéì øîà íåìë êðî åìá÷é
îà àúééøåàã äéì øîà àúàî éðá ìë åúà ïéà ø

 äéì øîà àúáéúî éøàî ïåäìë äãåäé éáøå éà
 ìéæéìå íå÷éì àëä áúéîì úåàé àìã ïàî úéà  

 ïåìá÷é éã äøùò åäééðî ìéãáàå àáà éáø í÷
à äéðî" ìé àðàå àðã àáø àøáâ éãäá åáéú

]ïåðéàå[ ïåðéà åìæà äéîò áéúðå øçîì ìá÷ð 
]äøùò[ åáéúé äéîò åøàúùàã )äøùò ïåðéà (

 ìá÷ð øîã äéúåòø éà äéì åøîà íåìë øîà àìå
 àëä úéì àáà éáø àäå åäì øîà àúðéëù éôà

åäéå øîàå çúô àúàå äéãäá åøãù" úà ã÷ô ä
 øîà øùàë äøù)à àë úéùàøá ( àéåðù éàî

åäéå øîéîì äéì äåä àëä äåä" äøù úà øëæ ä
 øîàã äîë)íùáë ì  (éäìà øåëæéå"ìçø úà íà 

ô ïéàã àìà àúéîã÷á äåäã äî ìò àìà äãé÷
 áéúëã äåä àúéîã÷á)é çé íù ( áåùà áåù

 ã÷ôù øîàð ïéðò åúåà ìòå äéç úòë êéìà
 áéúëã òîùî åéùëò)à àë íù ( øîà øùàë

 äøéëæ àîéì øîà øùàë øîàð àì àìîìàã
 êéìà áåùà ãòåîì øîàã äìî àéää ã÷ô ìáà
 àåääì ÷ñéîì éëæã ÷éãö éàä éëä øîà øúáì

÷é ïëå äéø÷é éñøëá çúôúî äéð÷åéã äàìò ø
ãë àìéòì äéð÷åéã ÷éãöå ÷éãö ìëì  àúúì äåä

 øîàã åðééäå àùéã÷ àúîùð àéääì àçèáàì
 áéúëã éàî ïðçåé éáø)àé â ÷å÷áç ( çøé ùîù

 ïéîéé÷ã àúîùðå àôåâ ïøäæã äìåáæ ãîò

                                                           

ב כי זכר לזכור ופקודה לנוקבא כמו שהנקיבה מקבלת מהזכר כן הדיבור הראשון למועד אשוב הוא "נ א
ל בפקודת נוקבא "י ז"מר מקודם הוא נוקבא וכן כתב בסידור הארפקד ממה שא' הדכורא והדבור השני וה

ב ואחוריים שלו פקד כי "ומכונה זה לפקיד כי ראש השמות הוא ע, ל"וכן קבלתי ממורי דוב בער ז
י "ש זה נקרא כל המקבל מאחר פקידה נ"שמקבל מאחר וע' האחוריים מקבל מהפנים ולכן נקרא אחורי

  ).נ"ש(
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 וזהו ,החוצה אזוהמה את וטופלת ממנה
 הדמות אותה וכשעומדת. שהוקד שנקרא

  חדש בכל באה ,שלמעלה ההיא

î àð÷åéã àéääå àòøàá íéà÷ äåäãîæåðäà 
 éàäá ùáìúàì äãéúò àéääå àúîùð úàðä
 äéðî øáòúî àòøàå àòøàá øàúùàã àîøâ

àøáì äéðéè ìôèåáã÷ éø÷úàã àåä àãå åùä 
 ìëá àúà àìéòìã àéää àð÷åéã àîéé÷ ãëå

àçøé  
  æè÷/à  
  øäæ  
 אין זיתים מה ".זיתים כשתילי בניך"
 וכולם השנה ימות כל נופלים הםן שלעלי

 כשתילי בניך" כך אף ,ידתמ )אביב( קשורים
 ,אחריו כתוב מה ".לחנךולש סביב זיתים

 הנה" זה מה ".'ה ירא גבר רךויב כן כי הנה"
 .כן הנההיה צריך לכתוב  ,"גבר רךויב כן כי

 ,ממנה זה שלמדנו אחר דבר לרבות אלא
 במקומה צנועה היתה שהשכינה זמן שכל

 ,"זיתים כשתילי בניך" כביכול ,לה כראוי
 סביב" .בארץ כששרויים ישראל אלו

 ומקריבים ושותים שאוכלים ,"לשלחנך
 ,הוא ברוך הקדוש לפני ושמחים קרבנות

 אחר. בגללם ותחתונים עליונים ומתברכים
 שלחן מעל ישראל וגלו השכינה שיצאה
 ,יום כל יםעקוצו העמים בין והם ,אביהם

 שכתוב ,ה"לקב פרט בהם שישגיח מי ואין
 ."' וגואויביהם בארץ בהיותם זאת גם ואף"

 בגזרות מתו עליונים קדושים כמה וראינו
 שלא התורה נשוע משום זה וכל ,תקיפות

 בארץ שרויים כשהיו ישראל ימויק
 לא אשר תחת" ,כתוב מה ראה. הקדושה

 לבב ובטוב בשמחה אלהיך 'ה את עבדת
 אשר תחת .סוד הוא זה פסוק ".כל בומר
 היו שכהנים בזמן ,בשמחה עבדת לא

 .בשמחה היא וזו ,ועולות קרבנות םמקריבי
 אלו "כל בומר" .הלוים אלו "לבב ובטוב"

 יםטלוונ ביניהם אמצעיים שהיו ישראל
 הגוי הרבית" שכתוב ,הצדדים מכל ברכות

 שמחו" .הכהנים אלו ,"השמחה הגדלת לו
 ישראל אלו ,"בקציר כשמחת לפניך

 תבואת את להם רךיב הוא ברוך שהקדוש
 כאשר" .הכל מן מעשר ונותנים השדה
 שנוטלים לוים אלו ,"שלל בחלקם יגילו

 éìôð àì íéúéæ äî íéúéæ éìéúùë êéðá
åäééôøèâù÷ åäìëå àúù éîåé ìë éïéøã  øéãú

 äî êðçìùì áéáñ íéúéæ éìéúùë êéðá éëä óåà
 äéøúá áéúë)ã çë÷ íéìäú ( êøåáé ïë éë äðä

åäé àøé øáâ"êøåáé ïë éë äðä éàî ä äðä øáâ 
 àøçà äìî äàâñàì àìà äéì éòáî ïë

 àðôéìåàã]î àãéäð) [àðéîàã( àðîæ ìëã 
åä àúðéëùãä äì éæç à÷ãë äøúàá àòéðö 

 ãë ìàøùé ïéìà íéúéæ éìéúùë êéðá ìåëéáë
 ïàúùå éìëàã êðçìùì áéáñ àòøàá ïàøù

á÷ éî÷ ïàãçå ïéðáø÷ ïéáø÷å" ïéàìò ïëøáúîå ä
éëùã øúáì åäééðéâá ïéàúúå åìâúà ú÷ôð àúð

 àéîîò éðéá ååäå ïåäåáàã àøåúô ìòî ìàøùé
á÷ øá åäá çâùàã úéìå àîåé ìë ïéçååöå" ä

 áéúëã)ãî åë àø÷éå ( íúåéäá úàæ íâ óàå
åâå íäéáéåà õøàá ' ïéàìò ïéùéã÷ äîë ïðéîçå

 àùðåò ïéâá àã ìëå ïéôé÷ú ïéøæâá åúéî
 ïàøù ååä ãë ìàøùé åîéé÷ àìã àúééøåàã

ã÷ àòøàá áéúë äî éîç àùé)æî çë íéøáã (
åäé úà úãáò àì øùà úçú"ìà ää äçîùá êé

 úçú àæø åäéà àø÷ éàä ìë áåøî ááì áåèáå
 ïéáø÷ ååä éðäëã ïîæá äçîùá úãáò àì øùà

ä àãå ïååìòå ïéðáø÷é ááì áåèáå äçîùá à
]ïéìà[ )á( ååäã ìàøùé åìà ìë áåøî éàåéì

èñ ìëî ïàëøá éìèðå åäééðéá íééòöîà ïéø
 áéúëã)á è äéòùé ( úìãâä åì éåâä úéáøä

 øéö÷á úçîùë êéðôì åçîù éðäë ïéìà äçîùä
]ìàïéìàøùé [á÷ã " àì÷çã àøåáò ïåì êéøá ä

                                                                                                                                                                                     

 )והרהערת הז(א מזונה " סא
  ).א"נ(מ "ל ופולט הגוף לחוץ א"ל דר"נ ב
ל שהם אביב כי תרגום "ש וכולהו בסירי ר" אין עלין שלהם נופלין אלא הם תמיד ירוקים ובוסר כמג

 ).א"ד(של והשעורה אביב הוא בסירא ) י"ל ת"ר(
 .ו" דפ– )א בסירי"נ (ד
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ììù í÷ìçá åìéâé øùàë àìëî àøùòî éáäéå   .רןוהג מתוך מעשר
ìèðã éàåéì ïéìàéàøãà åâî àøùòî à:  

 ישראל אלו ,"הגוי הרבית" ,אחר דבר
 ראויכ עליהם הוא ברוך הקדוש שאמונת

 הראש דרגת זוהי ,"השמחה הגדלת" .לו
 ,גדול שהוא ,בה שנדבק אברהם של העליון

  ,"לפניך שמחו. "בו נמצאת חהשמו

 ìàøùé ïéìà éåâä úéáøä øçà øáã
á÷ã àúåðîéäîã" åì éæç à÷ãë åäééìò ä

úìãâäá äàìò àùéø àâøã åäéà àã äçîùä 
 äåãçå ìåãâ åäéàã äá ÷áãúàã íäøáàã] äéá

çëúùà[çîù êéðôì å:  
  íìòðä ùøãî:  

 ברוך הקדוש המלך לפני להשתחוות
 ".בחדשו חדש מדי והיה" שכתוב ,הוא

 אשוב למועד" ,ואומר לו מבשר והוא
 מתים להחיות שעתיד זמן לאותו ,"אליך

 זהו .שהתבשרה כמו זמן לאותו שתפקד עד
 ".אמר כאשר שרה את פקד 'וה" שכתוב
 הוא ברוך הקדוש שישמח יום ואותו

  ".במעשיו 'ה ישמח" שכתוב זהו .עשיובמ

 áéúëã àåä êéøá àùéã÷ àëìî éî÷ àãâñì
)âë åñ äéòùé ( àåäå åùãçá ùãç éãî äéäå

 ïîæ àåääì êéìà áåùà ãòåîì øîàå äéì øùáî
 àåääì úã÷ôúàã ãò àéúéî àéçàì ãéúòã

ää øùáúàã äîë àðîæ" ã)à àë úéùàøá (
åäéå" àîåé àåääå øîà øùàë äøù úà ã÷ô ä

ää éåãáåòá àåä êéøá àùãå÷ éãçã" ã) íéìäú
àì ã÷ (åäé çîùé"åéùòîá ä:  

 על מר לנו יאמר ,אבא רבי לו אמר
 חולפת לכם ראוי ,אמר כך שאחר ,הפרשה
 הדברים אחר ויהי" ,ואמר פתח .זו פרשה
 ,'וגו אברהם את נסה והאלהים האלה
 אשר יחידך את בנך את נא קח ויאמר
 הזה מןוהא ,ונןלהתב יש כאן ."' וגואהבת

. עושה מה ,הארץ ממקור כסף שמוציא
 עד דולקת לאש אותו מכניס בתחלה
 ,הארץ שלזוהמא ה כל את ממנו שמוציא

 אחר .שלם כסף לא אבל ,כסף נשאר והרי
 כבתחלה באש אותו מכניס ,עושה מה כך

 הגו" שנאמר כמו ,סיגים ממנו ומוציא
 ללא שלם כסף הוא ואז ,"' וגומכסף סיגים
 את מכניס הוא ברוך הקדוש כך. ביהערבו
 נרקב לוושכ עד ,הארץ תחת הזה הגוף

 ונשאר ,הרעהזוהמא ה כל ממנו ויצאה
 ועד ,הגוף ממנו ונבנה רקב דותרו אותו

 יום אותו אחר. שלם לאו גוף הואעכשיו 
 יודע הוא אחד יום והיה" שכתוב ,הגדול

 כולם מסתרים ,"לילה ולא יום לא 'לה

 àúùøô ìò øî ïì àîéì àáà éáø äéì øîà
 çúô àã àúùøô çúôîì ïåëì úåàé øîà øúáì

äìàä íéøáãä øçà éäéå øîàåâéäìàäå " äñð í
åâå íäøáà úà ')à áë úéùàøá ( àð ç÷ øîàéå

åâå úáäà øùà êãéçé úà êðá úà ' úéà àëä
àøå÷îî àôñë ÷éôàã àðîåà éàä àìëúñàì 

 øåðá äéì ìééòî àúéîã÷á ãáò éàî àòøàã
 àäå àòøàã àîäåæ ìë äéðî ÷éôðã ãò ÷éìã

àúîéìù àôñë àì ìáà àôñë úøàúùàã 
 àúéîã÷áãë àøåðá äéì ìééòî ãéáò éàî øúáì

éôééèñ äéðî ÷éôîåä øîà úàã äîë ) äë éìùî
ã ( óñëî íéâéñ åâä]åâå'[ àôñë àåä ïéãëå 

 ùåã÷ä êë àéáåáøò àìá àúîéìù àåä êåøá
 á÷øúîã ãò àòøà úåçú àôåâ éàä ìééòî
 øàúùàå àùéá àîäåæ ìë äéðî ÷éôðå äéìåë

á÷ø ãååøú àåääå ïòë ãòå äéðî àôåâ éðáúàå 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( מתוך הגורן א
 ).א"ד(' א בכהנא וכו” ויקרא ח עב
 .זוהר הרקיע' עי ג
אשר לסיבה זו היה בהם הפירוד , מעורבים בכלים' ל בראשונה היו הסיגים והקלי"ב וז"ו עש ט"מבו' ע ד
והוצרכו למות ולברר הפסולת דוגמת מיתת האדם אשר חוזר לעפרו להתנער מהפסולת שבו ובבוא ', הנז

 .תחיית המתים יקום כספא שלים בלי סיגים
 ).א"ד( סיגי הזהב ה
 ).א"ד( כף מלא רקב ו
 ).א"ד(ח " תמצא בזג" החסר בזז
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 של חכוה פחד ימלפנ כבתחלה בעפר
 ובאו" שכתוב זהו .הוא ברוך הקדוש

 'ה פחד מפני עפר ובמחלות ריםוצ במערות
 ומתעכל נשמתם ויצא ,"' וגוגאונו ומהדר
 , ונשאר גוף שנבנה שם,ד רקבותרו אותו

 ,הרקיע וכזהר השמש כאור שלו ]האור[
 הרקיע כזהר יזהרו ליםיוהמשכ" שכתוב

 ערבוביה בלי שלם גוף ,שלם כסף ואז ,"'וגו
  ,יעקב רבי שאמר. אחרת

 áéúëã àáø)æ ãé äéøëæ ( òãåé àåä ãçà íåé äéäå
åäéì"äìéì àìå íåé àì äá àøôòá åäìë ïøîèúî 

î àúéîã÷áãë àùãå÷ã åôé÷úå åìéçã íã÷ ï
ää àåä êéøá" ã)èé á äéòùé ( åàáå] úåøòîá

íéøåöå [øôò úåìçîá) íéòìñä é÷é÷ðáå( éðôî 
åäé ãçô" åðåàâ øãäîå ä]åâå'[âåäééúîùð ÷éôðå ã 

 ãååøú àåää ìëòúîå]á÷ø[ä àôåâ øàúùàå 
ïîú éðáúàãå àøäæëå àùîùã àøåäðë äéìéã 

 áéúëã àòé÷øã)â áé ìàéðã (äå åøéäæé íéìéëùî
åâå òé÷øä øäæë ' àîéìù àôåâ íéìù àôñë ïéãëå

àúéðøçà àéáåáøò àìáæá÷òé éáø øîàã   

  æè÷/á  
  øäæ  

כשמחת " .בשעה שעולים להדבק בך
זו כנסת ישראל ששמחת הקציר  ,"בקציר

 ,"כאשר יגילו בחלקם שלל" .היא שלה
כאשר יגילו אלו שאר הצבאות והמרכבות 

 שלל וטורפים טרף למטה בזמן שמחלקים
  .בראשית הכל

 úçîùë êá à÷áãúàì ïé÷ìñã àúòùá
 äéìéã øéö÷á úçîùã ìàøùé úñðë àã øéö÷á
 ïéìà åìéâé øùàë ììù í÷ìçá åìéâé øùàë äåä
 ììù é÷ìçîã àðîæá àúúì ïéëéúøå ïéìéç øàù

àôøè éôøèåç àúéùàøá ]àìëã[:  
' עת לעשות לה" ,רבי יהודה פתח ואמר

 ,"'עת לעשות לה" זה  מה".הפרו תורתך
זו כנסת  "עת" אבל ,אלא הרי פרשוה

ואל " כמו שנאמר ,ישראל שנקראת עת
ואל יבא " מה זה ".יבא בכל עת אל הקדש

לשמרך מאשה " כמו שנאמר ,"בכל עת
 "אש זרה' ויקריבו לפני ה" או ה וזה,"זרה
 משום שיש לה ,"עת] "נקראת[מה ול .'וגו

ה עת וזמן לכל להתקרב להיות מאיר
ואני תפלתי " כמו שנאמר ,ולהתחבר כראוי

 כמו שכתוב "'לעשות לה". "עת רצון' לך ה
 בתורה עוסק שכל מי ש,"ויעש דוד שם"

את לחבר קן את העת הזיכאלו עשה ות
 ,וכל כך למה .אותה עם הקדוש ברוך הוא

 שאלו לא הפרו ,משום שהפרו תורתך
רוד של הקדוש ברוך י לא נמצא פ,תורתך

 øîàå çúô äãåäé éáø)åë÷ èé÷ íéìäú ( úò
åäéì úåùòì"åäéì úåùòì úò êúøåú åøôä ä" ä

 ìàøùé úñðë àã úò ìáà äåî÷åà àä àìà åäî
 øîà úàã äîë úò éø÷àã)á æè àø÷éå ( ìàå

 úò ìëá àáé ìàå éàî ùã÷ä ìà úò ìëá àáé
 øîà úàã äîë)ä æ éìùî ( äøæ äùàî êøîùì

 àåä àãå)é àø÷éåà  (åäé éðôì åáéø÷éå" äøæ ùà ä
åâå ' àìëì ïîæå úò äì úéàã ïéâá úò àîòè éàî

 äîë úåàé à÷ãë àøáçúàì àøäðúàì àáø÷ì
 øîà úàã)ãé èñ íéìäú (åäé êì éúìôú éðàå" ä

åäéì úåùòì ïåöø úò" áéúëã äîë ä)ù"âé ç á (
 àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìëã íù ãåã ùòéå

øáçì úò éàä ï÷úå ãéáò åìéàëá÷á äì à" ä
 åøôä àì åìéàã êúøåú åøôäã ïéâá äîì êë ìëå

                                                                                                                                                                                     

אבל עדיין תהיה בו עביות , ואז יהיה נקי וטהור מזוהמא, שבתחילה ייבנה הגוף מאותו התרווד רקב א
 ).א"ב נח ע"ה ח"דע(וממילא הוא לא שלים , וחומריות

  ).א"ב נח ע"ה ח"דע(ב "ש שם קז ע"והוא אחר מלחמות גוג ומגוג כמ ב
  ).א"ב נח ע"ה ח"דע(א "פנחס רמג ע' ב ופ"מות ז עש' ש בפ"כ יהיה בביאת המשיח כמ"והוא ג ג
  ).א"ב נח ע"ה ח"דע(שהרבה ימותו מגודל הפחד והאימה  ד
 ).א"ב נח ע"ה ח"דע(כי מעת ביאת המשיח עד זמן תחיית המתים יתעכל גם העביות וחומריות הגוף  ה
 .ו" דפ–) נהוראא "נ( ו
  ).הערת הזוהר(ח "ג רק בז"מכאן עד סוף מדרש הנעלם בדף קיח אינו נמצא בז ז
 ).א"ד( וטורפים טרף ח
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á÷ã àãåøô çëúùà àì êúøåú" ìàøùéî ä  .לעולמיםהוא מישראל 
ïéîìòì:  

' אני ה" כתוב ו זדוגמא כ,אמר רבי יוסי
 ,' בעת ה,"בעתה" מהו ".בעתה אחישנה

 אמר רבי ".אחישנה" אז ,שתקום מן העפר
יום אחד כנסת ישראל ,  ועם כל זה,יוסי

 כך , אמר רבי יהודה.רבתוך העפר ולא יות
 בשעה . הסוד שלמדנובא וראה אבל ,אמרו

 אז אותיות ,שכנסת ישראל גלתה ממקומה
א " שנפרדה ה,השם הקדוש כביכול נפרדו

 , ומשום שנפרדו מה כתוב,ו"מן וא
ו " משום שהסתלק וא,"ה"נאלמתי דומי"

 .נאלם הדיבור  אז,א וקול לא נמצא"מה
יום ולכן היא שוכבת לעפר כל אותו ה

 . האלף החמישי,אהו  ומי.א" של ה)הזה(
נכנס טרם שואף על גב שהקדימה בגלות 

 ,א" הסוד של ה,אותו האלף החמישי
  וכשיבא האלף הששי שהוא הסוד

 áéúë àã àðååâë éñåé éáø øîà)áë ñ äéòùé (
åäé éðà"ä úòá äúòá åäî äðùéçà äúòá ä '

 íòå éñåé éáø øîà äðùéçà ïéãë àøôòî íå÷úã
ã ìëãç àîåé àààøôò åâ ìàøùé úñðë éäéà á 

 àú ìáà åøîà éëä äãåäé éáø øîà øéúé àìå
ùé úñðëã àúòùá àðôéìåàã àæø éæçø ìà

 àùéã÷ àîùã ïååúà ïéãë äøúàî àééìâúà
ùøôúàã åùøôúà ìåëéáëàä "àå ïî à" ïéâáå å

 áéúë äî åùøôúàã)ã èì íéìäú ( éúîìàð
äéîåãâàå ÷ìúñàã ïéâá "ä ïî å"å÷å à àì ì

 àéä êë ïéâáå íìàúà øåáã ïéãë çëúùà
 àîåé àåää ìë àøôòá úáéëù)àðã (>äã"à< 

äàùîç óìà åäéà ïàîåãòàå " úîéã÷àã â
 àæø äàùîç óìà àåää ìåòéé àì ãò àúåìâá

äã"àæø åäéàã äàúéúù óìà éúéé ãëå à:  

  íìòðä ùøãî:  
 ורידגוף שמאיר הקדוש ברוך הוא י

 ,"רות טלךכי טל או" שכתוב ,מלמעלה
 ואז יקראו ,' וגו"מטלטלך' הנה ה"וכתוב 

 ".קדוש יאמר לו" שכתוב ,קדושים עליונים
 וזהו ,ית המתים של הסוףיוזהו שנקרא תח

 ולא , אחרון)נסיוןא "נ כסף שלם גוף שלם(
בי " שכתוב ,יטעמו עוד טעם המות

כי ' כי יען אשר עשית וגו' נשבעתי נאם ה
ן מתפללים  ובאותו זמ.' וגו"ברך אברכך

  .הצדיקים שלא יתנסו בזה יותר

 àìéòìî àåä êéøá àùãå÷ éîøé øéäðã àôåâ
 áéúëã)èé åë äéòùé ( áéúëå êìè úåøåà ìè éë

)æé áë íù (åäé äðä"åâå êìèìèî ä ' ïåø÷úé ïéãëå
 áéúëã ïéàìò ïéùéã÷)â ã íù ( åì øîàé ùåã÷

 àúééøúáã íéúîä úééçú éø÷úàã àåä àãå
 àåä àãå)ù àôñëàîéìù àôåâ íéì (]ð" à

àðåéñð[ àúåîã àîòè ãåò ïåîòèé àìå àúééøúá 
 áéúëã)æè áë úéùàøá (åäé íàð éúòáùð éá" ä

åâå úéùò øùà ïòé éë 'åâå êëøáà êøá éë '
é÷éãö åìöî àðîæ àåääáåé àãá ïåñðúé àìã à

øéúé:  
וישא אברהם את עיניו וירא " ,מה כתוב

ולם  אלו שאר רשעי הע,' וגו"והנה איל
אילי נביות " כמו שנאמר ,שנקראו אילים

אחר " . גדולי נביות, ומתרגמים,ישרתונך
וכל קרני " כמו שנאמר ,' וגו"נאחז בסבך

וילך ) "'וגו" וישלח אברהם(" ".רשעים אגדע
 שהם ,' וגו"אברהם ויקח את האיל

 וישארו ,מנים להתנסות בכל נסיון רעומז

 áéúë äî)ã íù ( åéðéò úà íäøáà àùéå
 äðäå àøéååâå ìéà ' àîìò éáééç øàù ïéìà

 øîà úàã äîë íéìéà ïåø÷úàã)æ ñ äéòùé (
 úåéáð éáøáø ïðéîâøúîå êðåúøùé úåéáð éìéà

 êáñá æçàð øçà]åâå'[ øîà úàã äîë ) íéìäú
àé äò ( òãâà íéòùø éðø÷ ìëå) íäøáà çìùéå

åâå' (]åâå ìéàä úà ç÷éå íäøáà êìéå'[ ïåðéàã 

                                                           

 ).א"ד(ב ” פקודי רכז עא
 ).א"ד( תוך עפר שפלות הגלות ב
 ).ו"לש(א "ב כו ע"ח' עי ג
 ).א"נ(מ "א. ד"ה בהיפוך הו"ס כל היום דו"ל הוד חמישי לחסד וז" רד
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הצדיקים לעולם הבא כמו מלאכים 
 ולכן כתוב ,ם קדושים ליחד את שמועליוני

. ' וגו"אחד ושמו אחד' ביום ההוא יהיה ה"
 מכאן , רבי יהודה)אמר להם(אמר לו 

כל מי  [כנסשיוהלאה פתחו הפתח 
 יום אחר ונכנסו לפניו כל בני ].שרוצה

 יאמר לנו מר דברי תורה , אמרו לו.העיר
פקד ' וה" ,בפרשה שקרינו בה ביום שבת

 , פתח ואמר, העמודים קם בין".את שרה
 שלשה מפתחות ,' וגו"פקד את שרה' וה"

בידו של הקדוש ברוך הוא ולא מסרם לא 
 מפתח של חיה .ביד מלאך ולא ביד שרף

 בא אליהו .תחיית המתיםושל גשמים ושל 
תחיית של גשמים ושל  ,ונטל השנים

 לא נמסר ביד ,ואמר רבי יוחנן. המתים
 , שאמר רבי יוחנן,אליהו אלא אחת

 אמר ,כשבקש אליהו להחיות בן הצרפית
 לא נאה לך לקחת ,לו הקדוש ברוך הוא
 אלא תן לי מפתח ,בידך שני מפתחות

לך " שכתוב  והיינו. ותחיה המת,הגשמים
 לא ".ואתנה מטר' הראה אל אחאב וגו

והרי אלישע ". ואתנה" אלא ,אמר ותן מטר
  היו

 ïéðîåæî]äàñðúàì) [åéñðìàð( àðåéñð ìëá 
 éúàã àîìòì íé÷éãöä ïåøàúùéå àùéá
 êë ïéâáå äéîù àãçéì ïéùéã÷ ïéàìò ïéëàìîë

 áéúë)è ãé äéøëæ (åäé äéäé àåää íåéá" ãçà ä
åâå ãçà åîùå 'à" äãåäé éáø ì]ð"ïåì øîà à[ 
àìäìå ïàëî)ä(çìöà  åàçúôà àîåé ìàò 

 àîéì äéì øîà àúî éðá ìë äéî÷ åìàò àøçà
ìî øî ïì äá ïðéø÷ã àúùøôá àúééøåàã àéé

 àúáùã àîåé)à àë úéùàøá (åäéå" úà ã÷ô ä
åäéå øîàå çúô éãåîò éðéá í÷ äøù" úà ã÷ô ä

åâå äøù ' êåøá ùåã÷ä ìù åãéá úåçúôî ùìù
 óøù ãéá àìå êàìî ãéá àì íøñî àìå àåä
 íéúîä úééçú ìùå íéîùâ ìùå äéç ìù çúôî

ìùå íéîùâ ìù íéðùä ìèðå åäéìà àáéçú é ú
 åäéìà ãéá øñîð àì ïðçåé éáø øîàå íéúîä
 åäéìà ù÷áùë ïðçåé éáø øîàã úçà àìà
 àåä êéøá àùãå÷ äéì øîà úéôøöä ïá úåéçäì
 ïú àìà úåçúôî éúù êãéá áñéîì êì úåàé àì
 áéúëã åðééäå úîä äéçúå íéîùâä çúôî éì

)î"à çé à (åâå áàçà ìà äàøä êì ' øèî äðúàå
 øèî ïúå øîà àìååä òùéìà àäå äðúàå àìà  

  ÷éæ/à  
  øäæ  

בזמן . א"ו יקים את ה" אז וא,ו"של וא
 אז שלמות , שישים נפששש פעמים עשר

ו שש פעמים "ו עשר פעמים וא"של וא
ו " וא,'בי] בעשר[ו עולה "וא] ו"שוא [,עשר

ו בתוך עשר שש "נשלמת וא. א"יורדת בה
 , להקימה מהעפר שישים אז הם,פעמים

 וששים מאותו האלף הששי ם שישיובכל
 . ועולה בדרגותיה להתחזק,א"מתחזקת ה

 יפתחו , הששי]לאלף[ובשש מאות שנים 
נות של חכמה ישערי החכמה למעלה ומעי

 ,להיכנס לשביעי העולם תקןווי ,למטה
אדם שמתקן ביום ששי מכשמעריב כ

àåã"àå ïéãë å"äì íé÷åé å"àðîæá àá úéù 
 åîéìù ïéãë øùò ïéðîæ]ùôð ïéúùå  ' ïéðîæ øùò

]é' [>àå"å<éù "øùò ïéðîæ ú[àå " à÷ìñ å)øùòá (
]éá'[àå "äá àúçð å"àå íéìúùà à" øùò åâ å

 ìëáå àøôòî àî÷àì ïéúù ååä ïéãë ïéðîæ úéù
ïéúùâïéúùå  ó÷úúà äàúéúù óìà àåääî 

ä" äàî úéùáå àô÷úúàì éåâøãá à÷ìñå à
 àìéòì àúîëçã éòøú ïåçúôúé äàúéúùì ïéðù
 àìòàì àîìò ï÷úúéå àúúì àúîëçã éòåáîå

 ùð øáë äàòéáùá]ï÷úúîã) [ï÷úîã(ã àîåéá 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ב "הרש. ת יכנס" פירוש פתחו השער ויהיה פתח פתוח לכל הרוצה ליכנס לשמוע דא
 ) הזוהרהערת(ב ” שמות ט עב
 ).א"נ(מ "א. ו"שמות עמוד מ' בפ' וע. ק"ל וכל שתין ודו"ל דצ" נג
 ו ונפתח,ים לפניו ככל פשטות התורהי גלוו והי,ל גילה סתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה" האריזד

ש "ומ. ' וכור ואילך" ובפרט משנת ת. לפי כחו'בהם כל אלהבין ניתן רשות לכל העוסקים בזה מאז  ו,על ידו
ל שניתן רשות לכל המשתוקקים להדבק באלהים חיים ולהתעסק בחכמת האמת לכנוס "ר' חון כויתפת

אז עדיין עד  כי ,ר"ז קודם שנת ת"לא היה כש וכל מי שיעמיק בזה ישכיל וימצא .וליטול את השם כהראוי
 ישראל ' כן שמעתי בשם הגאון החסיד ר, ליחידי סגולה לבדולא היו אלאם מים וחתומיסתוהיו הדברים 

  ).ג"א לח ע"ה ח"דע (ל"סלאנטער ז
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 ,כמו כן גם כאן , לשבתלהיכנסהשמש 
 בשנת שש מאות שנה לחיי" וסימן לדבר

  ".נות תהום רבהינבקעו כל מעי' נח וגו

 àìòàì àùîù áøò éëî äàúéúù àîåéá
 êéðîéñå éîð éëä óåà àúáùá)àé æ úéùàøá (

äðù úåàî ùù úðùáåâå çð ééçì  ' ìë åò÷áð
äáø íåäú úåðééòî:  

ך יותר ו כל זה זמן אר,אמר לו רבי יוסי
מכפי שבארוהו החברים שהוא יום אחד 

 שכתוב ,גלות של כנסת ישראל ולא יותר
 כך , אמר לו".נתנני שוממה כל היום דוה"

למדתי מאבי בסודות האותיות של השם 
הקדוש ובימים של שנות העולם ובימים 

ואז . בסוד אחדהוא  והכל ,ראשיתשל ב
 מאירים כמו צבעים ב בענןתראה הקשת

 שכתוב ,אשה שמתקשטת לבעלה
 והרי פרשוה ,"ר ברית עולםווראיתיה לזכ"

 מאירים צבעים ב"וראיתיה" .ויפה הוא
 מה זה ".ר ברית עולםולזכ" ואז ,כראוי

 ויתחבר , זו כנסת ישראל,"ברית עולם"
 כמו ,רא ויקימה מן העפ"ו עם ה"וא

 זו ,"ים את בריתוויזכור אלה"שנאמר 
 כמו שנאמר ,כנסת ישראל שהיא ברית

ו "אז יתעורר וא. ' וגו"והיתה לאות ברית"
 אז אותות עליונים יתעוררו ,א"אל ה
ות מלחמ ועתידים בני ראובן לעורר ,בעולם

 וכנסת ישראל יקים אותה מן ,בכל העולם
 ,ר אותה הקדוש ברוך הואוהעפר ויזכ

א הקדוש ברוך הוא אצלה בתוך וימצ
 ).עשר(' ו שש פעמים י"הגלות כחשבון וא

ד ו ואז תקום ויפק,יםִנעשר פעמים שש ַש
  ומי שהוא נמוך,העולם לעשות נקמות

  . יגבה
   משום, יפה אמרת,אמר לו רבי יוסי

à" äîëî øéúé àðîæ åëéøà àã ìë éñåé éáø ì
 úñðëã àúåìâ ãç àîåé åäéàã àééøáç äåî÷åàã

ùé áéúëã øéúé àìå ìàø)âé à äëéà ( éððúð
à äåã íåéä ìë äîîåù" àáàî àðôéìåà éëä ì

 àîìò éðùã éîåéáå àùéã÷ àîùã ïååúàã ïéæøá
 ïéãëå åäéà àãç àæø àìëå úéùàøáã éîåéáå

éðååâá àððòá àúù÷ éæçúéà àúúàë ïéøéäð 
äìòáì àèù÷úîãá áéúëã )åè è úéùàøá (

àäå íìåò úéøá øåëæì äéúéàøå øéôùå äåî÷åà 
 ïéãëå úåàé à÷ãë ïéøéäð ïéðååâá äéúéàøå àåä
 úñðë àã íìåò úéøá ïàî íìåò úéøá øåëæì

çúéå ìàøùéàå øá"äá å" àøôòî äì íé÷åéå à
îëà øîà úàã ])ãë á úåîù (éäìà øåëæéå" í

îë úéøá éäéàã ìàøùé úñðë àã åúéøá úàà 
øîà úàã[) âé è úéùàøá( úéøá úåàì äúéäå 

åâå 'ë ã]øòúé) [øòúà(àå "ä éáâì å" ïéúà ïéãë à
àîìòá ïåøòúé ïéàìòâ ïéðéîæ ïáåàøã éåðáå 

 íé÷åé ìàøùé úñðëå àîìò ìëá ïéáø÷ ïåøòúéã
á÷ äì øëãéå àøôòî äì"á÷ çëúùéå ä" äáâì ä

àå ïáùåçë àúåìâ åâ" ïéðîæ úéù å]é'[) øùò ( øùò
 àîìò ã÷ôúéå íå÷éú ïéãëå ïéðù úéù ïéðîæ

î÷åð ãáòîì éîøúé êéàî åäéàã ïàîå ïé  
à"ïéâá úøîà÷ øéôù éñåé éáø ì  

  íìòðä ùøãî:  
 .פי שנים ברוחו של אליהו לקיים , כן,לו

אלא שלשתם לא מסרם הקדוש ברוך הוא 
 כחו בא וראה , שאמר רבי סימון,ביד שליח

 בפעם אחת מחיה ,של הקדוש ברוך הוא
 מזריח מאורות ,מתים ומוריד שאול ויעל

 מדשן , מצמיח חציר,שמיםומוריד ג
 עוזר ,ה נותן פרנס, פוקד עקרות,יבולים

 מעביר , זוקף כפופים, סומך נופלים,דלים
 והכל בזמן אחד ,ם מלכיםימלכים ומקי

 מה שאין שליח ,וברגע אחד ובבת אחת
  .לעולם יכול לעשותו

 åäéìà ìù åçåøá íéðù éô íéé÷ì ïéà äéì
éá àåä êåøá ùåã÷ä íøñî àì íúùìù àìà ã

 ìù åçë äàøå àá ïåîéñ éáø øîàã çéìù
 íéúî äéçî úçà íòôá àåä êåøá ùåã÷ä

å úåøåàî çéøæî ìòéå ìåàù ãéøåî] ãéøåîå
íéàùã [> ãéøåîåíéîùâ< ïùãî øéöç çéîöî 

ñðøô ïúåð úåø÷ò ã÷åô íéìåáéä íéìã øæåò 
 í÷äîå ïéëìî àãòäî íéôåôë ó÷åæ íéìôåð êîåñ

çà òâøáå ãçà ïîæá ìëäå ïéëìî úçà úááå ã
åúåùòì ìåëé íìåòì çéìù ïéàù äî:  

                                                           

 .)הערת הזוהר(ב ” עב עא
 .ב בענין הקשת"ב ע”צ ע"א על ספד"בהגר' עי ב
 .)הערת הזוהר(א ” רלו עג
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 כל מה שעושה , אמר רבי יוסי,שנינו
 אינו צריך לעשות אלא ,הקדוש ברוך הוא

שתו יהא ו שכיון שאמר ממקום קד,בדבור
 כח גבורתו של בא וראה .מיד נעשה ,כך

שמים ' בדבר ה" שכתוב ,הקדוש ברוך הוא
 מה זה ,)יהודה( שאמר רבי יוחנן ".נעשו

ועברתי בארץ מצרים אני ולא "שכתוב 
 ,אם כך כבוד גדול הוא למצרים. 'מלאך וגו

פס ופס מלך למי שתושלא דומה מי שת
 בכל זוהמתמה מו אין לך א, ועוד.הדיוט

אשר " שכתוב בהם ,םימאה כמו המצרוט
 שהם חשודים ,' וגו"בשר חמורים בשרם

ם שעשה מה ָח והם באים ְמ,על משכב זכור
וכי . וקלל אותו ולכנען בנו ,שעשה לאביו

ה מלאך או שליח לשגר "לא היה לקב
לעשות נקמה במצרים כמו שעשה באשור 

ובני שם עילם " שכתוב ,שהיה בנו של שם
 , ושם היה כהן גדול ונתברך".ואשור

 והיה לשם ,"אלהי שם' ברוך ה"שנאמר 
ויצא " וכתוב בם ,לה והברכה על אחיווהגד

 ועל ידי ,"ויכה במחנה אשור' מלאך ה
 כל שכן המצרים שהם .שליח נעשה

 ואמר אני ולא ,מהוהמים יותר מכל אומז
 מכאן למדנו ,אלא אמר רבי יהודה. מלאך

כח גבורתו של הקדוש ברוך הוא ומעלתו 
 אמר הקדוש ברוך .שהוא גבוה מעל הכל

 זוהמתמה זו של מצרים מו א,הוא
 , ואין ראוי לשגר מלאך ולא שרף,נפתוומט

 ,נפיםוין רשעים ארורים מטדבר קדוש ב
  אלא אני

 äî ìë éñåé éáø øîà àéðú]äùåòù) [äùòù( 
 øåáãá àìà úåùòì êéøö åðéà àåä êåøá ùåã÷ä
 äùòð ãéî êë àäé åúùåã÷ íå÷îî øîàã ïåéëã
 àåä êåøá ùåã÷ä ìù åúøåáâ çë äàøå àá

 áéúëã)å âì íéìäú (åäé øáãá" åùòð íéîù ä
 éáø øîàã]ïðçåé[) äãåäé (àî áéúëã é) áé úåîù

áé (åâå êàìî àìå éðà íéøöî õøàá éúøáòå '] éà
éëä) [éëå( éîã àìã éàøöîì àåä äàéâñ àø÷é 

 ïéà ãåòå àèåéãä ùôúã ïàîì àëìî ùôúã ïàî
 íéøöîä åîë äàîåè ìëá úîäåæî äîåà êì

 åäá áéúëã)ë âë ìà÷æçé ( íéøåîç øùá øùà
åâå íøùá ' íäå øåëæ áëùî ìò íéãåùç íäù

]íéàá[ åúåà ìì÷å åéáàì äùòù äî äùòù íçî 
 àåä êåøá ùåã÷äì äéä àì éëå åðá ïòðëìå

êàìîà äî÷ð úåùòì øâùì çéìù åà ] íéøöîá
äùòù åîë[äéäù øåùàá ) ïá( íù ìù åðá 

 áéúëã)áë é úéùàøá ( øåùàå íìéò íù éðá
 øîàðù êøáúðå ìåãâ ïäë äéä íùå)åë è íù (

åäé êåøá"íùì äéäå íù éäìà ä äìåãâä 
 íá áéúëå åéçà ìò äëøáäå)åì æì äéòùé ( àöéå

åäé êàìî" çéìù éãé ìòå øåùà äðçîá äëéå ä
 ìëî øúåé íéîäåæî íäù íéøöîä ïëù ìë äùòð
 äãåäé éáø øîà àìà êàìî àìå éðà øîàå äîåà
 àåä êåøá ùåã÷ä ìù åúøåáâ çë åðãîì ïàëî
 êåøá ùåã÷ä øîà ìëä ìò äåáâ àåäù åúìòîå

åà àåä ïéàå úôðåèîå úîäåæî íéøöî ìù åæ äî
 ïéá ùåã÷ øáã óøù àìå êàìî øâùì éåàø

éðà àìà íéôðåèî íéøåøà íéòùø  
  æé÷/á  
  øäæ  

 ואין לנו ,שהוא בתוך סוד האותיות
 שהרי בספרו ,לעורר חשבון וקצים אחרים

 שכתוב ,של רב ייבא הזקן מצאנו חשבון זה
 ,ו" והוא הסוד של וא,"אז תרצה הארץ"

 וזהו ,"וזכרתי את בריתי יעקוב"שכתוב 
 ואחר כך ".רואזכ" ועל זה . הכל כאחד,ו"וא
 ,"תרצה" . זו כנסת ישראל"רווהארץ אזכ"

  .תתרצה הארץ אל הקדוש ברוך הוא

 àøòúàì ïì úéìå ïååúàã àæø åâ åäéàã
÷å ïáùåçé àáéé áøã àøôñá àäã ïéðøçà ïéö

 áéúëã àã ïáùåç ïçëùà àáñ)ãì åë àø÷éå (
õøàä äöøú æàáàåã àæø àåäå " áéúëã å) íù

áî (àå àåä àãå áå÷òé éúéøá úà éúøëæå" àìë å
 àã øåëæà õøàäå øúáìå øåëæà àã ìòå àãçë

á÷ éáâì àòøà éòøúú äöøú ìàøùé úñðë"ä:  
 ודאי ,אבל יום אחד שאמרו החברים
 והכל ,הכל גנוז לפני הקדוש ברוך הוא

 àåä àìë éàãå àééøáç åøîàã ãç àîåé ìáà
á÷ éî÷ æéðâ" ïååúàã àæøá çëúùà àìëå ä

                                                           

  ).ו"לש(א "ב ז ע"ח' עי א
 ).א"נוסף בהגהות הגר(ותרץ הארץ  ב
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 ,נמצא בסוד האותיות של השם הקדוש
שהרי הגלות באותן האותיות רבי ייסא 

 באותן האותיות עכשיו ו,לה אותן כאןיג
 בא וראה ,אמר לו. התגלו וגלה אותן

 לא , כשנפקדה שרה מדרגה הזואפילוש
 שכתוב ,ו"פקד אותה אלא בסוד של וא

 משום שהכל הוא .' וגו"פקד את שרה' וה"
ול הכל ובו מתגלה ל כזה וב,ו"בסוד של וא

 הוא מגלה כל נסתםשכל דבר  משום ,הכל
 בגלוי ויגלה מה אשהו  ולא בא מי,נסתם
  .נסתםשהוא 

 ïåì éìâ ïååúà ïåðéàá àúåìâ àäã àùéã÷ àîùã
 ïééìâúà ïååúà ïåðéàá àúùäå àëä àñéé éáø

]ïåì éìâå[à "ìéôàã éæç àú ì äøù àã÷ôúà ãë å
àåã àæøá àìà äì ãé÷ô àì àâøã éàäî" å

 áéúëã)à àë úéùàøá (åäéå" äøù úà ã÷ô ä
åâå 'àåã àæøá àìëã ïéâá"åäéà åà ìéìë àäáå 

 éäéàã äìî ìëã ïéâá àìë àéìâúà äéáå àìë
äéà àîéúñé åäéàã ïàî éúà àìå íéúñ ìë éìâ 

íéúñ åäéàã äî éìâéå àéìâúàá:  

כמה יש לנו להמשך  ,אמר רבי יוסי
ה תלה "קב וה,בתוך הגלות עד אותו הזמן

אם יזכו ואם לא  ,כל כשישובו בתשובהה
אני " כמו שנאמר בפסוק הזה שכתוב ,יזכו

  לא זכו,"אחישנה"  זכו".בעתה אחישנה' ה
בעודם הולכים אמר רבי ו .הלכו". בעתה"

 שבמקום הזה ישבתי עכשיו נזכרתי ,יוסי
 עתיד אתה , בני,לי ואמר ,יום אחד עם אבי

כשתגיע ימיך לששים שנים למצא במקום 
 והרי זכיתי ,הזה אוצר של חכמה עליונה

 ואינו יודע אם ,לאותם הימים ולא מצאתי
הדברים הללו שאמרנו או אותה החכמה 

 כשיגיעו השלהבות ,ואמר לי. שהוא אמר
 .יאבד ממך, ידיך ישל האש לתוך האויר

 , לי אמר. במה ידעת, אבא,אמרתי לו
 שעברו על ראשך ציפוריםבאותן שתי 

 בין כך נפרד רבי יוסי ונכנס לתוך .ידעתי
  מערה

à" àúåìâ åâ àëùîúàì ïì úéà äîë éñåé ø
á÷ äéì éìú àìëå àðîæ àåää ãò" ïåáåúé ãë ä

 øîúàã äîë åëæé àì éàå åëæé éà àúáåéúá
 áéúëã àø÷ éàäá)áë ñ äéòùé (åäé éðà" ä

ðùéçà åëæ äðùéçà äúòá åìæà äúòá åëæ àì ä
à éìæà ååäã ãò" àäã àúùä àðøëãà éñåé ø

 éì øîàå àáà íò ãç àîåé àðáéúé àã øúàá
 ïéðù ïéúéùì êîåé ïåèî ãë úðà ïéîæ éøá

àîéñ øúà éàäá àçëùàìá äàìò àúîëçã 
 àðòãé àìå àðçëùà àìå ïéîåé ïåðéàì àðéëæ àäå
 åäéàã àúîëç àéää åà ïøîà÷ã ïéìî éðä éà

àå øîààøåðã ïéôìå÷ ïåèîé ãë éì øîâ éøéäè åâ 
 úòãé äîá àáà äéì àðéîà êðéî ãéáàúà êãé

à" àðòãé êùéø ìò åøáòàã ïéøåôö ïéøú éðäá ì
àúøòî åâ ìàòå éñåé éáø ùøôúà éëäãà:  

  íìòðä ùøãî:  
ולא שרף ולא מלאך עושה מה שאין 

 שאני אומר ממקום , לעשותיםשליח יכול
 מה שאין ,עשהומיד נ ,שתי יהא כךוקד

אבל הקדוש ברוך . המלאך יכול לעשותו
ומיד  ,שתו אומר יהא כךוהוא ממקום קד

 ולפיכך לא .נעשה מה שהוא רוצה לעשות
 ,נעשית נקמה זו על ידי מלאך ושליח

לתו של ו ולהראות גד,בשביל קלון המצרים
מקום שלא רצה שיכנסו ביניהם דבר 

 , ועל הדרך הזה נאמר אני ולא מלאך.קדוש
  . ולא מלאך,אני יכול לעשותו

 óøù àìå êàìî úåùòì ìåëé ïéàù äî äùåò
 êë àäé éúùåã÷ íå÷îî øîåà éðàù çéìù àìå
 ìáà åúåùòì ìåëé êàìîä ïéàù äî äùòð ãéîå
 êë àäé øîåà åúùåã÷ íå÷îî àåä êåøá ùåã÷ä
 àì êëéôìå úåùòì äöåø àåäù äî äùòð ãéîå

ò åæ äî÷ð úéùòð" çéìùå êàìî é)å(ùá ïåì÷ ìéá
 äöø àìù íå÷î ìù åúìåãâ úåàøäìå íéøöîä
 øîàð äæä êøãä ìòå ùåã÷ øáã íäéðéá åñðëéù

êàìî àìå åúåùòì ìåëé éðà êàìî àìå éðà:  

 מה זה ,כיוצא בו אמר רבי יהודה
 וכמה צדיקים ,"לדג' ויאמר ה"שכתוב 

 áéúëã éàî äãåäé éáø øîà åá àöåéë) äðåé

                                                                                                                                                                                     

  .זוהר הרקיע' עי א
 ).א"ד(אוצר מחכמה עליונה בסוד האצילות ' יך לששים שנה אזי תמצא סימא וכומ כשיגיעו יב
גיע שלהבת אש בין אורות ידיך דהיינו בין אוירי אצבעותיך אזי יהיה הספר ההוא נאבד מידך  כשיג

ב "הרש. ל כוחות האש סודות שבספר מתוך פסת כף ידיך יאבדו ממך"ופירוש קולפין מקל ר ).א"ד(לגמרי 
 ).א"נ(



 øäæúéùàøá 

543 

בר עמהם יוחסידים מישראל שלא ד
  ובא לדבר עם הדג דבר,הקדוש ברוך הוא

 , אלא אמר רבי יהודה.שאינו מכיר ויודע
לתו של יונה לפני הקדוש יכיון שעלתה תפ

שתו אמר בשביל ו ממקום קד,ברוך הוא
דג ד ל" למ.קיא הדג את יונה אל היבשהשי

בשביל הדג '  ויאמר ה, כלומר,כמו בשביל
 ממקום .שיקיא את יונה אל היבשה

 ,שתו אמר הקדוש ברוך הוא יהא כךוקד
  . מה שאין שליח יכול לעשותו,ומיד נעשה

é á (åäé øîàéå" íéãéñçå íé÷éãö äîëå âãì ä
 àåä êåøá ùåã÷ä íäîò øáã àìù ìàøùéî
 àìà òãåéå øéëî åðéàù øáã âãä íò øáãì àáå
 äðåé ìù åúìôú äúìòù ïåéë äãåäé éáø øîà

à åúùåã÷ íå÷îî àåä êåøá ùåã÷ä éðôì øî
îì äùáéä ìà äðåé úà âãä àé÷éù ìéáùá" ã

åäé øîàéå øîåìë ìéáùá åîë âãì" ìéáùá ä
 åúùåã÷ íå÷îî äùáéä ìà äðåé úà àé÷éù âãä
 äî äùòð ãéîå êë àäé àåä êåøá ùåã÷ä øîà

åúåùòì ìåëé çéìù ïéàù:  
 מפתח של חיה , אמר רבי שמעון,שנינו

 ובעוד ,בידו של הקדוש ברוך הוא היא
 הקדוש ברוך הוא ,ושבת על המשברשהיא י

 אם ראוי הוא לצאת ,ין באותו הולדימע
 ,פותח דלתות בטנה ויוצא)יוצא ו( ,לעולם

 אם .סוגר דלתותיה ומתו שניהם ,ואם לאו
 על , אלא כך שנינו. לא יצא רשע לעולם,כך

אמר רבי ( ,'שלש עברות נשים מתות וכו
 למה אשה , ואמר רבי יצחק)שמעון והרי

 ,אלא אמר רבי יצחק. י בטנהמפלת פר
בר שאינו והקדוש ברוך הוא רואה אותו הע

 ומקדים להמיתו במעי ,ראוי לצאת לעולם
הנפלים היו בארץ בימים " שנאמר ,אמו
 ,ד ראשונה" בלא יו"הנפלים"כתוב  ".ההם
 בשביל שאחרי כן באו בני האלהים ,ולמה

  אל בנות האדם וילדו להם בזנות וירבו

îù éáø øîà àéðú åãéá äéç ìù çúôî ïåò
ä àåä êåøá ùåã÷ä ìùé úáùåé àéäù ãåòáå à

 ãìåä åúåàá ïééòî àåä êåøá ùåã÷ä øáùîä ìò
 íìåòì úàöì àåä éåàø íà)å àöåé( úåúìã çúåô

 åúîå äéúåúìã øâåñ åàì íàå àöåéå äðèá
 éëä àìà íìåòì òùø àöé àì éëä éà íäéðù

ïðéðú åëå úåúî íéùð úåøéáò ùìù ìò ')îà ø
àäå ïåòîù éáø( äùà äîì ÷çöé éáø øîàå 

 ùåã÷ä ÷çöé éáø øîà àìà äðèá éøô úìôî
 úàöì éåàø åðéàù øáåòä åúåà äàåø àåä êåøá
 øîàðù åîà éòîá åúéîäì íéã÷îå íìåòì

)ã å úéùàøá ( íää íéîéá õøàá åéä íéìéôðä
äåé àìá áéúë íéìôð" ìéáùá äîìå äðåùàø ã

éäìàä éðá åàá ïë éøçàù" í íãàä úåðá ìà
åáøéå úåðæá íäì åãìéå  

  é÷ç/à  
  øäæ  

 ומצא ספר אחד שהיה נעוץ בתוך ,אחת
. תוי יצא א.נקב של הסלע בקצה המערה

 ראה שבעים ושתים ,כיון שפתח אותו
 ,חקוקי אותיות שנמסרו לאדם הראשון

ובהם היה יודע כל החכמה של עליונים 
ם י וכל אותם שאחר הריחי,קדושים

תוך אורות  הפרוכת אחרשמתגלגלים 
 וכל אותם דברים שעתידים לבא ,עליונים

לעולם עד היום שיקום ענן בצד מערב 

 àá÷åð åâ õéòð äåäã ãç àøôñ çëùàå àãç
àúøòî éôééñá àøðèãà çúôã ïåéë äéá ÷ôð 

 åøñîúàã ïååúàã ïéôéìâ ïéøúå ïéòáù àîç äéì
ùàøä íãàì àúîëç ìë òãé äåä åäáå ïå

ïéùéã÷ ïéàìòãá àéçéø øúáã ïåðéà ìëå 
ïéàìò ïéøéäè åâ àúëåøô øúá ïìâìâúîãâ ìëå 

 ãò àîìòì éúéîì ïéðéîæã ïéìî ïåðéà>àîåé< 

                                                           

 ).א"ד( ומצא ספר אחד שהיה נעוץ בתוך נקבי המערה בסוף המערה א
שהיא המחיצה ' ום אחיזתם הוא אחורי הרחיים אשר הם מתגלגלים אחורי הפרוכאשר מק'  הקליפוב

 ).א"ד(ב "בא לו ע' פ' מסך מבדיל וע
 ).א"ד( תוך האורות העליונות הכל היה מבואר שם ג
 ).א"נ(שלא זזה מכותל מערבי '  אפשר המד
. 'ר כי הנה החשך וגו היינו דאתגזרת אבן די לא בידין ומחת לצלמא ביטול הקליפות והשבתתם וכאומה

 ).א"נ(ח "ז
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קרא לרבי יהודה . ויחשיך את העולם
 לא הספיקו .ד באותו ספרווהתחילו ללמ

דים של אותן עמוד שנים או שלשה וללמ
האותיות עד שהיו מסתכלים באותה 

י ד בסתרו כיון שהגיעו ללמ.חכמה עליונה
 יצא שביב של אש ,הספר ודברו זה עם זה

 של רוח והכה בידיהם ואבד ונשיבה חזקה
 אולי חס , בכה רבי יוסי ואמר.מהם

 או שאין אנו ,וחלילה חטא הוא אצלנו
 ,כשבאו אל רבי שמעון. זכאים לדעת אותו

 אולי , אמר להם.ספרו לו המעשה הזה
בקץ המשיח של אותם אותיות הייתם 

 שהרי , את זה לא ידענו, אמרו לו.עסוקים
 , אמר להם רבי שמעון.הכל נשכח מעמנו

אין רצון הקדוש ברוך הוא בזה שיתגלה כל 
 , וכשיהיה קרוב לימות המשיח,כך לעולם

תינוקות של העולם עתידים למצא אפילו 
נסתרות של חכמה ולדעת בו קצים 

 זהו . ובאותו זמן יתגלה לכל.וחשבונות
 מה .' וגו"יםך אל עמוכי אז אהפ"שכתוב 

 בזמן שתקום כנסת ישראל מן ,"אז"זה 
ך אל ו אז אהפ,יקים אותהה "הקבהעפר ו

' בשם ה כולם עמים שפה ברורה לקרא
  .ולעבדו שכם אחד

 àì àøôñ àåääá éòìîì åøùå äãåäé éáøì àø÷
 ïåðéàã ïéøèñ àúìú åà éøú éòìîì å÷éôñ ïååúà

 ïåéë äàìò äîëç àéääá ïéìëúñî ååäã ãò
åòúùîå àøôñã åøéúñá éòìîì åèîãà íò àã 

 ùèáå àçåøã àìåòìòå àùàã àáéáù ÷ôð àã
 øîàå éñåé éáø äëá åäééðî ãéáàúàå ïåäéãéá

ç àîìéã" ïéàëæ ïðà åàìã åà ïáâ åäéà äáåç å
 åòúùà ïåòîù éáøã éáâì åúà ãë äéì òãðîì

øîà àã àãáåò äéì àçéùî õ÷á àîìéã ïåì 
 àì àã äéì åøîà éìãúùî ïåúéåä ïååúà ïåðéàã
 éáø ïåì øîà ïðéî éùðúà àìë àäã ïðéòãé

á÷ã àúåòø úéì ïåòîù" êë ìë éìâúéã àãá ä
 ééáø åìéôà àçéùî éîåéì áéø÷ àäé ãëå àîìòì

àîìòãá àúîëçã ïéøéîè àçëùàì ïéðéîæ 
 àðîæ àåääáå ïéðáùåçå ïéö÷ äéá òãðîìå

úàää àìëì àéìâ" ã)è â äéðôö ( êåôäà æà éë
åâå íéîò ìà 'åäîâ úñðë íå÷éúã àðîæá æà 

á÷ äì íé÷åéå àøôòî ìàøùé" ìà êåôäà ïéãë ä
åäé íùá íìë àø÷ì äøåøá äôù íéîò" ä

ãçà íëù åãáòìå:  

 אף על גב שכתוב באברהם ,בא וראה
 וכל ,"ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה"

 לא עלה ,שר בומסעותיו היו לדרום ונק
 כיון שנולד .למקומו כראוי עד שנולד יצחק

 התעלה למקומו והשתתף עמו ,יצחק
  ונקשרו

òà éæç àú" äéá áéúë íäøáàã â) úéùàøá
è áé(  éåðìèî ìëå äáâðä òåñðå êåìä íøáà òñéå

 äéúëåãì ÷éìñ àì äéá øù÷úàå àîåøãì ååä
 ãéìéúàã ïåéë ÷çöé ãéìéúàã ãò úåàé à÷ãë

ìúñà ÷çöé äéãäá óúúùà åäéàå äéøúàì ÷
åøù÷úàå:  

  íìòðä ùøãî:  
  :íìåòá íéøæîî  .ממזרים בעולם

שאין  ,"רים אשר מעולםוהמה הגב"
אנשי " .גבור ופריץ ועריץ כמו הממזר

 השם הידוע ושהכל יכירו לקרות ,"השם
 שכיון שרואים מעשיו שהוא פריץ ,ממזר

 ומה . הכל יקראוהו אותו שם,ועריץ וגבור
ין י הקדוש ברוך הוא מע,רבי שמעוןשאמר 

אין לך רשע בעולם מאותם  ,באותו הולד
 שאין הקדוש ,הרשעים היוצאים לעולם

ין בו ורואה אם אותו הגוף יברוך הוא מע

áâä äîä õéøôå øåáâ ïéàù íìåòî øùà íéøå
>õéøòå< åøéëé ìëäù íùä éùðà øæîîä åîë 

 åéùòî íéàåøù ïåéëã øæîî òåãéä íùä åúåø÷ì
 íù åúåà åäåàø÷é ìëä øåáâå õéøòå õéøô àåäù
 ïééòî àåä êåøá ùåã÷ä ïåòîù éáø øîàã äîå
 íúåàî íìåòá òùø êì ïéà ãìåä åúåàá

åã÷ä ïéàù íìåòì íéàöåéä íéòùøä àåä êåøá ù
 ÷éãö ïá çéðé óåâä åúåà íà äàåøå åá ïééòî

                                                                                                                                                                                     

 כיון שהגיעו לעסוק בסודות הספר ההוא והיו מספרים זה עם זה אז יצא שלהבת אש וסופה וסער א
 ).א"ד(י זה נאבד הספר מידיהם "והכה בידיהם וע

 נערים קטנים שבעולם ימצאו אוצרות ספרים חשובים מסודות התורה כי אז תתמלא הארץ דעה ב
 ).א"נ(ב "הרש. נדע קצין דגאולה וחושבנין של ימי הגלות שיתגלה אפילו לנעריםפירוש למ ).א"ד(

 ).א"נ(ח "ז. ז אותיות"י כמנין א" היינו יחוד יאהדונהג
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 או שיציל לאדם ,יניח בן צדיק וכשר
 או שיעשה טובה ,נהומישראל ממיתה מש

 ובשביל כך הקדוש ברוך הוא מוציאו ,אחת
  . לעולם

 äðåùî äúéîî ìàøùéî íãàì ìéöéù åà øùëå
 êåøá ùåã÷ä êë ìéáùáå úçà äáåè äùòéù åà

íìåòì åàéöåî àåä:  

בימי רבי יוסי היו אותם פריצים שהיו 
 ,אומות העולםשודדים בהרים עם פריצי 

וכשמוצאים בן אדם ותופסים אותו 
 אם היה , מה שמך,היו אומרים לו ,רגוולה

היו הולכים עמו ומוציאים אותו מן  ,יהודי
 .הורגים אותו , ואם היה איש אחר,ההרים

 ראויים אלו , והיה אומר רבי יוסי)והרי(
  . לעולם הבאלהיכנסבכל זה 

 ååäã éöéøô ïåðéà ååä éñåé éáøã éåîåéá
 ãëå íìåòä úåîåà éöéøô íò àééøåèá éããùî

ð øá éçëùîôúå ùù ïéøîà ååä äéìè÷ì äéì é
]äéì[ äéîò ïéìæà ååä éàãåé äåä éà êîù äî 

øåè ïî äéì ïé÷ôîåé àðéøçà ùð øá äåä éàå àé
 äéì éìè÷)àäå (]äåäå[ ïåæçúà éñåé éáø øîà 

éúàã àîìòì ìòéîì éàä ìëá ïåðéà:  
 שלשה דברים הללו אינם ,שנו רבותינו

 , קול חיה,באים לעולם אלא בקולות
וישמע " וכתוב ,"בעצב תלדי בנים"וב שכת

' קול ה" שכתוב , קול גשמים".אליה אלהים
 ".כי קול המון הגשם" וכתוב ,"על המים

קול קורא " שכתוב ,תחיית המתיםקול 
אלא . מה צריך כאן קול במדברל ".במדבר

 אלו אותם קולות לעורר ,אמר רבי זריקא
 . ומכאן שהוא הדין לכל העולם,י מדברֵתֵמ

 כשנכנס אדם , הרי שנינו,רבי יוחנןאמר 
תחיית  כשיקומו ב. נכנס בקולות,לקבר

 . אינו דין שיקומו בקולי קולותהמתים
 עתידה בת קול להיות ,אמר רבי יעקב

הקיצו "מתפוצצת בבתי קברות ואומרת 
 ועתידים לחיות בטל של ".כני עפרוורננו ש

כי טל אורות " שכתוב ,אור גדול של מעלה
  . אמן כן יהי רצון".תפילים טלך וארץ רפא

â ïðáø åðú ' íìåòì ïéàá ïðéà åììä íéøáã
 áéúëã äéç ìå÷ úåìå÷á àìà)æè â úéùàøá (

 áéúëå íéðá éãìú áöòá)áë ì íù ( òîùéå
éäìà äéìà" áéúëã íéîùâ ìå÷ í)â èë íéìäú (

åäé ìå÷" áéúëå íéîä ìò ä)î"àî çé à ( ìå÷ éë
éçú ìå÷ íùâä ïåîäééúëã íéúîä ú á) î äéòùé

â ( àì÷ àëä éòá éàî øáãîá àøå÷ ìå÷
 àééì÷ ïåðéà ïéìà à÷éøæ éáø øîà àìà àøáãîá

 ïàëîå øáãî éúî àøòúàì]ã[ ìëì ïéãä àåä
 íãà ñðëðùë ïðú àä ïðçåé éáø øîà íìåòä
 íéúîä úééçúá åîå÷éùë úåìå÷á ñðëð øá÷ì
 á÷òé éáø øîà úåìå÷ éìå÷á åîå÷éù ïéã åðéà

ì ìå÷ úá äãéúò úåøá÷ éúáá úööåôúî úåéä
 úåéçì íéãéúòå øôò éðëåù åððøå åöé÷ä úøîåàå

 áéúëã äìòî ìù ìåãâ øåà ìù ìèá) åë äéòùé
èé ( ïîà ìéôú íéàôø õøàå êéìè úåøåà ìè éë

ïåöø éäé ïë  
  çé÷/á  
  øäæ  

לכן הוא קרא לו יצחק ולא . זה עם זה
 שכתוב , כדי לשתף מים עם אש,אחר

שם בנו הנולד לו אשר ויקרא אברהם את "
 אש ,נולד לוש מי ,"ילדה לו שרה יצחק

  .ממים

 àìå ÷çöé äéì éø÷ åäéà êë ïéâá àãá àã
 áéúëã àùàá àéî àôúùì ïéâá àøçà

)â àë úéùàøá ( åðá íù úà íäøáà àø÷éå
 åì ãìåðä ïàî ÷çöé äøù åì äãìé øùà åì ãìåðä

íéîî ùà:  
ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר "

 , אמר רבי חייא."ברהם מצחקילדה לא
 שנולד יצחק והיה ישמעאל בבית מיום

 במקום . לא התעלה ישמעאל בשם,אברהם
 ולכן ,לפניו פסולת  לא נזכר,שזהב שורה

 äãìé øùà úéøöîä øâä ïá úà äøù àøúå
 ÷çöî íäøáàì)è àë úéùàøá ( àééç éáø øîà

 àúéáá ìàòîùé äåäå ÷çöé ãéìéúàã àîåéî
íäøáàã øúàá àîùá ìàòîùé ÷ìúñà àì 

 àéøù àáäãã>àúéôñåñ <)àúñéôñ( øëãà àì 
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 איש שלא ראוי ,"את בן הגר המצרית"
ותרא " ,אמר רבי יצחק. ר לפני יצחקילהזכ
 , בעין של קלון ראתה אותו שרה"שרה

 ,א בן אברהםשלא ראתה אותו בעין שהו
ותרא " לכן ו,אלא שהוא בן הגר המצרית

 שראתה שרה אותו בעין זו ולא ,"שרה
לו באברהם לא כתוב את בן י שא,אברהם

 אחר כך מה בא וראה.  אלא את בנו,הגר
וירע הדבר מאד בעיני אברהם על " ,כתוב
 ולא כתוב על אודות בן הגר ,"ת בנוואוד

ותרא שרה את בן הגר " לכן ,המצרית
.  ולא ראתה שהוא בן אברהם,"צריתהמ

 הפסוק הזה תשבחת ,רבי שמעון אמר
 משום שראתה אותו מצחק ,לשרה הוא

 אמרה ודאי שבן ,כוכבים ומזלותעבודת ל
זה אינו בנו של אברהם לעשות את מעשי 

 חזר , אלא בן הגר המצרית הוא,אברהם
ותאמר לאברהם גרש " לכן .לחלק של אמו

 יירש בן האמה הזאת ואת בנה כי לא
וכי עלה ". האמה הזאת עם בני עם יצחק

 ,על דעתך שקנאה לה שרה או לבן שלה
 לא היה מודה הקדוש ברוך הוא ,אם כך

כל אשר תאמר אליך שרה " שכתוב ,עמה
 אלא משום שראתה אותו ".להושמע בק

כוכבים ומזלות ואמו מלמדת עבודת עם 
 לכן אמרה שרה ,אותו מנהגי עבודה זרה

 אני יודעת ," בן האמה הזאתכי לא יירש"
 ולא ,שלא יירש לעולמים את חלק האמונה

יהיה לו עם בני חלק לא בעולם הזה ולא 
 ולכן הודה עמה הקדוש ברוך .בעולם הבא

  .הוא

äéî÷à àìã øáâ úéøöîä øâä ïá úà êë ïéâáå 
 ÷çöé éáø øîà ÷çöéã äéî÷ àøëãàì éæçúé
 àìã äøù äéì úàîç àðì÷ã àðéòá äøù àøúå
 àìà íäøáàã àøá åäéàã àðéòá äéì úàîç
 äøù àøúå êë ïéâáå úéøöîä øâäã àøá åäéàã
 åìéàã íäøáà àìå àã àðéòá äéì úàîç äøùã

 áéúë àì íäøáàá)è àë úéùàøá ( øâä ïá úà
 áéúë äî øúáì éæç àú åðá úà àìà)àé íù (

 åðá úåãåà ìò íäøáà éðéòá ãàî øáãä òøéå
 êë ïéâá úéøöîä øâä ïá úåãåà ìò áéúë àìå
 úàîç àìå úéøöîä øâä ïá úà äøù àøúå

òîù éáø íäøáàã äéøá åäéàã àø÷ éàä øîà ïå
 à÷ã äéì úàîçã ïéâá åäéà äøùã àúçáùåú

åëì ÷çöî" àøá àã àøá åàì éàãå äøîà í
 àøá àìà íäøáàã éåãáåò ãáòîì íäøáàã
 ïéâá äéîàã à÷ìåçì øãäà åäéà úéøöîä øâäã

 êë)é íù ( úàæä äîàä ùøâ íäøáàì øîàúå
 íò éðá íò úàæä äîàä ïá ùøéé àì éë äðá úàå

ñ éëå ÷çöé"ã ã àì éëä éà äøáì åà äøù äì éð÷
á÷ éãåà" áéúëã äîò ä)áé íù ( øîàú øùà ìë

 äéì úàîçã ïéâá àìà äìå÷á òîù äøù êéìà
áåë"åëã éñåîð äéì àôìåà äéîàå í" êë ïéâá í

 àðà úàæä äîàä ïá ùøéé àì éë äøù úøîà
 úéøé àìã àðòãé] àúåðîéäîã à÷ìåç ïéîìòì

 äéì àäé àìå>éøá íò<á àì à÷ìåç  ïéã àîìò
àîìòá àìå [àîìòì àìå ïéã àîìòì ïéâáå éúàã 

á÷ äîò éãåà êë"ä:  
והקדוש ברוך הוא רצה להפריד לבדו 

 ברא את לכן ש,את הזרע הקדוש כראוי
 שהרי ישראל עלה ברצון הקדוש ,העולם

 ולכן יצא ,ברוך הוא עד שלא נברא העולם
 מתקייםאברהם לעולם והעולם היה 

ו התיישבעמדו ולא  ואברהם ויצחק ,בגללו
כיון שיצא . במקומם עד שיצא יעקב לעולם

 אברהם ויצחק התקיימו ,יעקב לעולם
 ומשם יצא העם הקדוש ,ועמד כל העולם

 .קדוש כראוי כדוגמת הכל התקייםלעולם ו
כל אשר "ולכן אמר לו הקדוש ברוך הוא 

לה כי ביצחק ותאמר אליך שרה שמע בק

á÷å" àùéã÷ àòøæ éåãåçìá àùøôàì àòá ä
 ìàøùé àäã àîìò àøá êë ïéâáã úåàé à÷ãë

á÷ã àúåòøá ÷éìñ" ïéâáå àîìò éøáé àì ãò ä
÷ôð êë íéé÷úî àîìòå àîìòì íäøáà  äéðéâá

÷çöéå íäøáàåá åäééúëåãá åáùééúà àìå åîéé÷ 
 àîìòì á÷òé ÷ôðã ïåéë àîìòì á÷òé ÷ôðã ãò
 àîìò ìë íéé÷úàå ÷çöéå íäøáà åîéé÷úà
 àìë íéé÷úàå àîìòì àùéã÷ àîò ÷ôð ïîúîå

à êë ïéâáå úåàé à÷ãë àùéã÷ àðååâë"á÷ ì" ä
á òîù äøù êéìà øîàú øùà ìë éë äìå÷

                                                           

ום אף כאן במקום יצחק שהוא רמז גוון הזהב לכל במקום שיש זהב לרוב אזי סיגי הזהב לא נחשב שם א
וספיתא שהוא סיגי הזהב מותרות הדין שאחז בו סש מצפון זהב יאתה אזי "סוד הדין שבא מצפון כמ

 ).א"ד(ישמעאל לא נחשב נגדו כלום והוא מבואר 
 .ו" דפ–) לא( ב
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וב  מה כת. ולא בישמעאל"יקרא לך זרע
, "ותלך ותתע במדבר באר שבע" ,אחר כך

הבל המה " וכתוב שם ,"ותתע"כתוב כאן 
 והקדוש ברוך הוא לא ,"עיםומעשה תעת

  .בגלל אברהם עזב אותה ואת בנה

 áéúë äî ìàòîùéá àìå òøæ êì àø÷é ÷çöéá
 øúáì)ãé íù (òáù øàá øáãîá òúúå êìúåà 

 íúä áéúëå òúúå àëä áéúë)åè é äéîøé ( ìáä
á÷å íéòåúòú äùòî äîä" íäøáàã äéðéâá ä

äøáìå äì ÷éáù àì:  
 בהתחלה כשהלכה מלפני ,בא וראה

 וכאן ,"אל עניך' כי שמע ה" ,שרה מה כתוב
כוכבים ומזלות אף עבודת חר שטעתה א

 מה ,"לה ותבךוותשא את ק"על גב שכתוב 
 ולא "כי שמע אלהים אל קול הנער" ,כתוב

באשר . "כתוב כי שמע אלהים את קולך
נש הוא ו עבן הרי פרשוה שלא ,"הוא שם

 שהרי בית דין של ,אצל בית הדין שלמעלה
 ,מטה מענישים משלש עשרה שנה ומעלה

 .מעלהלשרים שנה ו של מעלה מעדיןובית 
 והרי ,נשו אינו בן ע,ואף על גב שהיה רשע

". באשר הוא שם" וזהו שכתוב ,פרשוה
 מי שמסתלק , אם כך,אמר רבי אלעזר

 ,מהעולם בטרם הגיעו ימיו לעשרים שנה
 משום שהרי משלש ,מאיזה מקום נענש

נשים אלא ועשרה שנים ומטה אינו בר ע
 אבל משלש עשרה ומעלה .בחטאי אביו

 הקדוש ברוך הוא חס עליו , אמר לו.ומה
 ונותן לו ,)ביולא ימות חי(שימות זכאי 

יב י ולא ימות ח,שכר טוב בעולם ההוא
 אם ,אמר לו.  ובארוה,שיענש באותו עולם

  יב ולא הגיעו ימיויאינו ח

 äî äøùã äî÷î úìæà ãë àúéîã÷á éæç àú
 áéúë)àé æè úéùàøá (åäé òîù éë" êééðò ìà ä

úàòèã àúùäååë øúá "òà í" áéúëã â
)æè àë úéùàøá ( äî êáúå äìå÷ úà àùúå

 áéúë)æé íù (éäìà òîù éë" àìå øòðä ìå÷ ìà í
éäìà òîù éë áéúë" íù àåä øùàá êìå÷ úà í

 àðéã éá éáâì àåä àùðåò øá åàìã äåî÷åà àä
 øñéìúî ïéùðò àúúìã àðéã éá àäã àìéòìã

àìéòìå ïéðùáðù íéøùòî àìéòìã àðéã éáå  ïé
òàå äàìäìå"åàì äåä àáééçã ââ àùðåò øá 

 àåä øùàá áéúëã àåä àãå äåî÷åà àäå åäéà
à íù" àîìòî ÷ìúñàã ïàî éëä éà øæòìà ø

 øúà ïàî ïéðù ïéøùòì éåîåé ïåèî àì ãò
 øá åàì àúúìå ïéðù øñéìúî àäã ïéâá ùðòúà
 øñéìúî ìáà éåáàã éåàèçá àìà åäéà àùðåò

à åäî àìéòìå ïéðù"á÷ ì" úåîéìã äéìò ñç ä
 éàëæ)áééç úåîéì àìå ( áè øâà äéì áéäéå

 àåääá ùðòúéã áééç úåîéì àìå àîìò àåääá
à äåî÷åàå àîìò" ïåèî àìå àåä àáééç éà ì

éåîåé  
  èé÷/à  

כיון שהסתלק , מהו ,לעשרים שנה
 מתקיים בזה , אמר לו.מהעולם במה ענשו

נש יורד ו שכשע,"ויש נספה בלא משפט"
ונה למעלה ו פוגע בלי כ)הדין(וא  ה,לעולם

 ויענש כשלא ,ולמטה באותו משחית
ועליו כתוב . משגיחים עליו מלמעלה

לרבות  "את" ,"עוונותיו ילכדנו את הרשע"
עוונותיו " .מי שלא הגיעו ימיו להענש

 ולא בית הדין ,)את הרשע( "ילכדנו
 ולא בית ,"ובחבלי חטאתו יתמך" .שלמעלה

 àîìòî ÷ìúñàã ïåéë åäî ïéðù ïéøùòì
]éàîá) [ïàîá(à äéùðåò àåä " íéé÷úà àãá ì
)âë âé éìùî ( àùðåò ãëã èôùî àìá äôñð ùéå

 åäéà àîìòì úéçð)àðéã ( äðåë àìá òøòà
 àì ãë ùðòúéå àìáçî àåääá àúúå àìéòì

 áéúë äéìòå àìéòìî äéìò åçâùà)áë ä íù (
à òùøä úà åðãëìé åéúåðåò" ïàî äàâñàì ú

 åðãëìé åéúåðåò àùðòúàì éåîåé ïåèî àìã) úà

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(שייך כאן מה שבסוף הספר בסימן יט  א
'  מעלה שהם מכלד ש"וקה אבל בבל לג כמנין שנותיו ש"פ י"ל ג"ד התחתון הוא ט"קות שבבל לכך המב

. ש"הובא בעין יעקב ע' בחגיגה דף טו א' כ התוס"כ(ח "ז. 'פ כ"שנה לכך המלקות שתין פולסי דנורא ג
 ).א"נ) (ן"מאי
דילן משמע באשר הוא שם דצדיק הוה אז ומשמע נמי '  משמע דלאו בר עונשין הוו ורשע הוי ובגמג

ר מוכח קצת "הר אבל מבו להתפרש כזלז אין ראיה משם ויכו"ה דף ט"ס ר"בש. מ"א. דכבר היה בר עונשין
ת אבל לשינויא אחרינא מה דהיה צדיק באותה שעה היינו בענין הצמא גם אין "ם והיפ"יא דהראלחד שינו

 ).א"נ(ן "מאי. ל דלעשות לו נס אינו ראוי אם היה רשע באותה שעה"ראיה דהיה בר עונשין די
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כי שמע אלהים אל " לכן כתוב .דין שלמטה
  ".קול הנער באשר הוא שם

òùøä ( åúàèç éìáçáå àìéòìã àðéã éá àìå
 áéúë êë ïéâá àúúìã àðéã éá àìå êîúé

)æé àë úéùàøá (éäìà òîù éë" øòðä ìå÷ ìà í
íù àåä øùàá:  

וזכרתי את " ,רבי שמעון פתח ואמר
 אלא בשני , למה,ו" מלא בוא,"יעקובבריתי 

 אחד ,סוד של חכמה) הם(צדדים הוא 
 המקום ,שהוא הסוד של דרגה של חכמה

 אבל פסוק זה נאמר על .ששורה בו יעקב
 , שכשהם בתוך הגלות,הגלות של ישראל

 הם יפקדו ,) יעקביתב(אותו זמן שיפקדו 
ופקידה .  והוא באלף הששי,ו"בסוד של וא

 .עתשה רגעים וחצי  ש,ו"בסוד של וא
 שנים לבריח הדלת באלף  שישיםובזמן של

 יקים אלהי השמים פקידה לבת ,הששי
 , ומאותו זמן עד שיהיה לה זכירה.יעקב
 ומאותו זמן שש שנים .שניםוחצי שש 

.  ושתים וחצי)ושלש( והם שבעים ,אחרות
בששים ושש יתגלה מלך המשיח בארץ 

ה  וכוכב אחד בצד מזרח יבלע שבע.הגליל
 ושלהבת אש שחורה ,כוכבים מצד צפון

 מלחמות ו, יום שישיםתהיה תלויה ברקיע
 ושני מלכים ,יתעוררו בעולם לצד צפון

וגו כל העמים וויזד. המלחמותיפלו באותם 
 )אותם(על בת יעקב לדחות אותה 

 )והיתה( ועל אותו הזמן כתוב .מהעולם
 ואז ,"שעוועת צרה היא ליעקב וממנה יו"
 , מהגוף ורוצים להתחדש הנפשותכלוי

כל הנפש לבית יעקב הבאה (" ,וסימן לדבר
כל הנפש הבאה " ) וכתוב,"מצרימה שבעים

".  ושש שישים כל נפש,'ליעקב מצרימה וגו
בשבעים ושלש כל מלכי העולם יתכנסו 

 והקדוש ברוך ,לתוך העיר הגדולה של רומי
הוא יעורר עליהם אש וברד ואבני אלגביש 

פרט לאותם מלכים שלא  ,ויאבדו מהעולם
 . אחריםללחום מלחמותיגיעו לשם ויחזרו 

ומאותו זמן מלך המשיח יתעורר בכל 
 ויתכנסו עמו כמה עמים וכמה ,העולם

 וכל בני ישראל ,לות מכל סופי העולםיחי
עד שישלמו , יתכנסו בכל אותם מקומות

ו תתחבר עם " אז וא.אותן שנים למאה

 øîàå çúô ïåòîù éáø)áî åë àø÷éå ( éúøëæå
àåá àìî áå÷òé éúéøá úà" ïéøúá àìà éàîà å

 ïéøèñ]åäéà[) ïåðéà ( åäéàã àãç àúîëçã àæø
 ìáà á÷òé äéá éøùã øúà àúîëçã àâøã àæø

ðéà ãëã øîúà ìàøùéã àúåìâ ìò àø÷ éàä ïå
 ïåã÷ôúéã àðîæ àåää àúåìâ åâéáäá÷òé à 

 ïåã÷ôúé>àåã àæøá"å <)àåáã"å( óìàá åäéàå 
äàúéúùáàåã àæøá äãé÷ôå " âìôå éòâø úéù å

àùãã àøåáòì ïéðù ïéúùã àðîæáå ïãéòâ óìàá 
 äéúøáì åãé÷ô àéîù äìà íé÷é äàúéúù
 úéù äøéëæ äì àäéã ãò àðîæ àåääîå á÷òéã
 ïéðøçà ïéðù úéù àðîæ àåääîå àâìôå ïéðù

 ïéòáù ïåðéàå)úìúå (]ïéøúå[ïéúéùá àâìôå  
àòøàá àçéùî àëìî éìâúé úéùåã ãçå ìéìâã 

 øèñî àéáëë òáù òìáé çøæî øèñáã àáëë
 àéìú àäú àîëåà àùàã àáåäìùå ïåôö
 àîìòá ïåøòúé ïéáø÷å ïéîåé ïéúéù àòé÷øá
 ïéáø÷ ïåðéàá ïåìôé ïéëìî ïéøúå ïåôö øèñì
 á÷òéã äéúøá ìò àéîîò ïåäìë ïåâååãæéå

 àééçãàì>äì<) ïåì (ä ìòå àîìòî àðîæ àåä
 áéúë)æ ì äéîøé ( äðîîå á÷òéì àéä äøö úòå

òùåéä ïéãëå >ïåîééúñé <)ïåîééúñú( ïéùôð 
 êéðîéñå àùãçúàì ïééòáå àôåâî) ùôðä ìë

áéúëå íéòáù äîéøöî äàáä á÷òé úéáì (
)åë åî úéùàøá ( á÷òéì äàáä ùôðä ìë

åâå äîéøöî ' úìúå ïéòáùá ùùå íéùù ùôð ìë
åùðëúé àîìò éëìî ìë àúø÷ åâì ï] àúáø

éîåøã[á÷å " éðáàå àãøáå àùà åäééìò øòúé ä
 àìã ïéëìî ïåðéà øá àîìòî ïåãáàúéå ùéáâìà
 ïéðøçà ïéáø÷ àçâàì ïåøãäéå ïîúì ïåèîé
 àîìò ìëá øòúé àçéùî àëìî àðîæ àåääîå

                                                           

 @.ק" מוסגר בדפ–  יעקבה ביא
 .)ו"ובלש, הערת הזוהר(א ” ואתחנן ער עב
תרומה ' ש בפ" שנקרא ברית התיכון כמק"משם הקדוש יקו' ת ורמז אל התעוררות אות ול לבריח הדג

 ).א"ד(ב "קעה ע
 )הערת הזוהר(ב ”ב ט ע” שמות ז עד
 ).א"ד(א ”בפקודי רצט ע' יכלו הנשמות שבאוצר ואז יתחילו לירד נשמות חדשות בעולם ועי'  פיה
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כל והביאו את כל אחיכם מ" ואז ,א"ה
 ובני ישמעאל .' וגו"'הגוים מנחה לה

 עתידים באותו זמן להתעורר )ישראל(
 עם כל עמי העולם לבא על )עליהם(

ואספתי את כל הגוים " שכתוב ,ירושלים
יתיצבו " וכתוב ,' וגו"אל ירושלים למלחמה

ועל ' מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה
' יושב בשמים ישחק ה" וכתוב ,"משיחו

  ".ילעג למו

 ìëî ïéìééç äîëå ïéîò äîë äéîò ïåùðëúéå
 ïåðéà ìëá ïåùðëúé ìàøùé éðá ìëå àîìò éôééñ

àå ïéãë äàîì ïéðù ïåðéà åîéìúùàã ãò éøúà" å
äá øáçúé" ïéãëå à)ë åñ äéòùé ( ìë úà åàéáäå

åäéì äçðî íéåâä ìëî íëéçà"åâå ä ' éðáå
>ìàòîùé<) ìàøùé ( àðîæ àåääá ïéðéîæ

 àøòúàì)ïåäéìò (>íò< éúéîì àîìòã ïéîò ìë 
 áéúëã íìùåøé ìò)á ãé äéøëæ ( ìë úà éúôñàå

ìùåøé ìà íéåâäåâå äîçìîì í ' áéúëå) á íéìäú
á ( ìò ãçé åãñåð íéðæåøå õøà éëìî åáöéúé

åäé" áéúëå åçéùî ìòå ä)ã íù ( íéîùá áùåé
åäé ÷çùé"åîì âòìé äà:  

ו קטנה תתעורר להתחבר "אחר כך וא
ולחדש נשמות שהיו ישנות כדי לחדש את 

 ,"במעשיו' ישמח ה" כמו שכתוב ,העולם
 להתחבר ,"םלעול' יהי כבוד ה"וכתוב 

 להוריד אותם ,"במעשיו' ישמח ה" .כראוי
לם יהיו בריות חדשות לחבר ו ושכ,לעולם

אשריהם כל אותם . את כל העולמות יחד
 להיכנסבסוף האלף הששי בעולם שישארו 

ה " שהרי אז הוא יום אחד לקב,לשבת
ט נשמות ו כראוי וללקלהזדווג ,לבדו

חדשות שיהיו בעולם עם אותם שנשארו 
והיה הנשאר בציון " שכתוב ,נהבראשו

ם קדוש יאמר לו כל יוהנותר בירושל
  ".םיהכתוב לחיים בירושל

àå øúáì"àøéòæ åá àùãçìå àøáçúàì øòúé 
ïéúîùðâ äîë àîìò àúãçì ïéâá ïé÷éúò ååäã 
 áéúëã)àì ã÷ íù (åäé çîùé" áéúëå åéùòîá ä

)íù (åäé ãåáë éäé" à÷ãë àøáçúàì íìåòì ä
)ã(åäé çîùé úåàé" àîìòì ïåì àúçðì åéùòîá ä

 åäìë ïéîìò àøáçì ïéúãç ïééøá ïåäìë éåäîìå
 àîìòá ïåøàúùéã ïåðéà ìë ïåðéà ïéàëæ ãçë
 ïéãë àäã àúáùá ìòéîì äàúéúù óìà éôééñá

á÷ì ãç àîåé åäéà" à÷ãë àâååãæàì éåãåçìá ä
àîìòá éåäîì ïéúãç ïéúîùð è÷ìîìå úåàéã íò 

áéúëã àúéîã÷á åøàúùàã ïåðéà) â ã äéòùé (
 ùåã÷ íìùåøéá øúåðäå ïåéöá øàùðä äéäå

íìùåøéá íééçì áåúëä ìë åì øîàé:  
ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה "

את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר 
אתה הוא " , רבי יהודה פתח ואמר".הנני
 זוהי השלמות של כל הדרגות ,' וגו"מלכי

ל  כ,"צוה ישועות יעקב. "יחד זו עם זו
  אותם השליחים שעושים שליחות

éäìàäå äìàä íéøáãä øçà éäéå" úà äñð í
 éððä øîàéå íäøáà åéìà øîàéå íäøáà

)à áë úéùàøá ( øîàå çúô äãåäé éáø) íéìäú
ä ãî (åâå éëìî àåä äúà ' ìëã åîéìù àåä àã

 á÷òé úåòåùé äåö àãá àã àãçë ïéâøã)íù ( ìë
àúåçéìù éãáòã ïçéìù ïåðéà  

  èé÷/á  

                                                                                                                                                                                     

  ).ג"ב נח ע"ה ח"דע(' ב עד דף י"זהר שמות ז ע' עי א
 ).א"נ(ב "הרש. ' מםו הוא יסוד יתעורר לאתחברא ע"ך וגדולה ומש' ת הוא ו" היא יסוד כי תש פירוב
ז שכל הנשמות כלולים "א ופ" והנה על אף שמבאר בספר הגלגולים פ).א"ד( בגלגול ת ישנון נשמות שהג

והם גבוהים במעלה מאותם שהיו כלולים , ישנו עוד מין של נשמות אשר לא היו כלולים בו, ר"היו באדה
ר מכיוון שלא נתקנו "והיינו כל הנשמות דמלכי יושר שלא נכללו באדה, קודותוהם נאצלו בעת עולם הנ, בו

' כל א, ויתייחדו הם עם אותן שנכללו בו, )]ד"שם ע(אלף השביעי [ועתידים ליתקן ולבא לעולם הבא , עדיין
 ).ב"א קה ע"כללים ח(בבית זוגיה 

  ).ו"לש(ב "לעיל כח רע' א ועי"ב י ע"ח ד
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יהיו בצד הרחמים ולא  שכולם ,בעולם
 משום שיש בעלי שליחים ,יהיו מצד הדין

 אותם .מצד הרחמים ומצד הדין הקשה
שליחים שבאים מצד הרחמים לא עושים 

 ,ואם תאמר. שליחות של דין בעולם כלל
 הרי שנינו ,הנה המלאך שהתגלה לבלעם
 לעולם ,לא .שליח של רחמים והתהפך לדין

שליח הרחמים היה להגן  אלא ,לא משתנה
 וכנגדו ,על ישראל ולהיות עליהם סנגור

 , כך דרכיו של הקדוש ברוך הוא.הוא הדין
 כן . אותו החסד הוא דין לזה,כשמיטיב לזה

 ,השליח הזה היה של רחמים לישראל
צוה ישועות " לכן ,ולבלעם התהפך לדין

 כאשר , צוה על העולם, אמר דוד,"יעקב
רבי . ד הרחמיםישלחו שלוחים שיהיו מצ

 שהם בתוך ,"צוה ישועות יעקב" ,אבא אמר
 .לה בתוך גלותםו ותמצא להם גא,הגלות

 ,בח של האבות היה יעקבו המש,בא וראה
 לכן ו.ואלמלא יצחק לא בא יעקב לעולם

 שכיון ,זה יצחק ,"צוה ישועות יעקב"
  . היו ישועות יעקב,צל יצחקישנ

åäéìã àîìòáééîçøã àøèñî åäìë à àìå 
äì ïçéìù éøàî úéàã ïéâá àðéãã àøèñî åå

 ïåðéà àéù÷ àðéãã àøèñîå éîçøã àøèñî
 éãáò àì éîçøã àøèñî ïééúàã ïçéìù
 àä àîéú éàå ììë àîìòá àðéãã àúåçéìù
 àçéìù ïðéðú àä íòìáì äéì éìâúàã àëàìî
 àì íìåòì àì àðéãì êôäúàå äåä éîçøã
 åäééìò àðâàì äåä éîçøã àçéìù àìà éðúùà

ùéã àåä äéìá÷ìå åäééìò àéøåâéðñ éåäîìå ìàø
á÷ã éåçøåà êëå àðéã" àåää àãì áéèåà ãë ä

 åäì äåä éîçøã àçéìù àä êë àãì àðéã åáéè
êë ïéâá àðéãì êôäúà íòìáìå ìàøùéì  äåö

 ãë àîìò ìò ãé÷ô ãåã øîà á÷òé úåòåùé
ìù ïåçìúùééçäà éáø éîçøã àøèñî ïééåäì éã 

÷òé úåòåùé äåö øîà àáà ïåðéàã á]åâ[åìâ å àú
 àð÷øåô çëúùéå)ã( éæç àú ïåäúåìâ åâ ïåäì

 àì ÷çöé àìîìàå äåä á÷òé ïäáàã ïçáùåú
 á÷òé úåòåùé äåö êë ïéâáå àîìòì á÷òé àúà
 á÷òé úåòåùé ÷çöé áéæúùàã ïåéëã ÷çöé àã

ååä:  
 רבי שמעון ".ויהי אחר הדברים האלה"
 . נאמר על צער"ויהי בימי" הנה שנינו ,אמר

יש בו  ,אף על גב שלא כתוב בימי "ויהי"
 אחר הדרגה ,"ויהי אחר" . של צערטופס

 ומהו .התחתונה של כל הדרגות העליונות
לא איש דברים " כמו שנאמר ,"הדברים"

והאלהים " ,ומי היה אחר הדרגה הזו". אנכי
 שבא יצר הרע לקטרג ,"נסה את אברהם

 , כאן יש להסתכל.לפני הקדוש ברוך הוא
היה צריך  ,"סה את אברהםיהים נוהאל"

 שהרי יצחק היה בן ,את יצחקלכתוב 
נש ו והרי אביו לא היה בר ע,שלשים ושבע

לא  , שאלמלא אמר יצחק איני רוצה,שלו
והאלהים נסה "מה ל ,היה נענש אביו עליו

. סה את יצחקי ולא כתוב נ"את אברהם
כלל עם י שרצה לה,אלא את אברהם ודאי

היה בו דין כלל  שהרי אברהם לא ,דין
 , נכללו מים עם אששיוכע ו,דם לכןומק

 שהתעטר ,עכשיוואברהם לא היה שלם עד 

äìàä íéøáãä øçà éäéå) à áë úéùàøá( 
 àøòö ìò éîéá éäéå ïðéðú àä øîà ïåòîù éáø

òà éäéå øîúà"ë àìã âàøòöã éñôè éîéá áéúá 
 ïéâøã ìëã äàúú àâøã øúá øçà éäéå äéá úéà

 øîà úàã äîë íéøáã åäéà ïàîå ïéàìò) úåîù
é ã ( àâøã øúá äåä ïàîå éëðà íéøáã ùéà àì

éäìàäå àã" íäøáà úà äñð í)à áë úéùàøá (
á÷ éî÷ àâøè÷ì òøä øöé àéúàã" úéà àëä ä

éäìàäå àìëúñàì"çöé úà íäøáà úà äñð í ÷
éòáîâ äåä ïéðù òáùå ïéúìú øá ÷çöé àäã äéì 

 àìîìàã äåä äéìéã àùðåò øá åàì éåáà àäå
 äéìò éåáà ùðòúà àì àðéòá àì ÷çöé øîà

éäìàäå àîòè éàî" àìå íäøáà úà äñð í
 éàãå íäøáà úà àìà ÷çöé úà äñð áéúë
 äåä àì íäøáà àäã àðéãá àììëúàì éòáã

                                                           

סטרא דרחמי כי ברחמים יש דין ויש רחמים שהוא רחום בדין ולכן רחמים מ'  פירוש שהיו המלאכיא
ח עולה יצחק ומים היינו חסד שאם יתנהג העולם בחסד אינם ראוים ואם בגבורה "כולל חסד וגבורה כי ר

 ).א"נ(ח "ז. לבד יחרב העולם אלא שיהיו מסטרא דרחמי רחום בדין כנזכר
 ).א"ד(ו פס הצער יש בו שבא השטן לקטרג עליו טב
 ).א"ד(א ”ב ופקודי רנז ע” רל עג
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וכל ימיו לא . לעשות דין ולהתקינו במקומו
 שנכלל מים עם אש עכשיוהיה שלם עד 
והאלהים נסה את " לכן ו,ואש עם מים

 שהזמין אברהם , ולא את יצחק"אברהם
 אש  נכנס, וכשעשה את זה.כלל עם דיןילה
 וזה עושה הדין ,מים ונשלם זה עם זהב

 ואז יצר הרע בא לקטרג .כלל זה עם זהילה
על אברהם שלא השתלם כראוי עד שיעשה 

 שיצר הרע הוא אחר הדברים , ביצחקדין
  .הוא בא לקטרג

à àúùäåééî ìéìëú"ùàá à" äåä àì íäøáàå à
 àðéã ãáòîì øèòúàã àúùä ãò íéìù

äéøúàá äéì àð÷úàìåà íéìù äåä àì éåîåé ìëå 
ìéìëúàã àúùä ãòáéî "ùàá à"ùàå à" à

éîá"éäìàäå êë ïéâáå à" àìå íäøáà úà äñð í
 ãëå àðéãá àììëúàì íäøáà ïéîæàã ÷çöé úà

ìàò àã ãéáòâùà "éîá à"íò àã íéìúùàå à 
 ïéãëå àãá àã àììëúàì àðéã ãéáò àãå àã
 àìã íäøáàã äéìò àâøè÷ì àúà òøä øöé
 ÷çöéá àðéã ãéáòéã ãò úåàé à÷ãë íéìúùà

àâøè÷ì àúàå åäéà íéøáãä øçà òøä øöéã:  

 אף על גב שאמרנו .ובא וראה סוד הדבר
 גם יצחק נכלל ,שכתוב אברהם ולא יצחק

והאלהים נסה " סוד הכתוב ,בפסוק הזה
 אלא , לא כתוב נסה לאברהם,"ת אברהםא

שהרי .  וזה יצחק,א את דוק,את אברהם
 ,ה התחתונה בגבור היה שורהבאותה שעה

כיון שנעקד והזדמן בדין על ידי אברהם 
 אז התעטר במקומו יחד עם אברהם ,כראוי
 ואז נמצאה ,מים ועלו למעלהבש ו אונכלל

 )עשה(מי .  מים עם אש, כראוימחלוקת
 אלא כדי ,ן שנעשה אכזרראה אב רחמ

אש ולהתעטר ב מים מחלוקתשתמצא 
 עד שבא יעקב והכל ,)כראוי(במקומם 

 ונעשו שלשה אבות שלמים ,תקן כראוינ
  .ונתקנו עליונים ותחתונים

òà äìîã àæø éæç àúå" íäøáàã ïøîà÷ã â
 éàäá äéá ìéìëúà éîð ÷çöé ÷çöé àìå áéúë

éäìàäå áéúëã àæø àø÷" íäøáà úà äñð í
ñðíäøáà úà àìà áéúë àì íäøáàì äã úà 

øåáâá àúòù àéääá àäã ÷çöé àãå à÷ééã" ä
äàúúä ìò àðéãá ïîãæàå ã÷òúàã ïåéë àéøù 

 äéøúàá øèòúà ïéãë úåàé à÷ãë íäøáàã àãé
ùà åìéìëúàå íäøáàã äéãäá"éîá à" å÷éìñå à

 àéî úåàé à÷ãë ú÷åìçî çëúùà ïéãëå àìéòì
 ïàî àùàá)ãáò (]àîç[çø àáà  àðî

 ú÷åìçî àçëúùàì ïéâá àìà øæëà ãéáòúàã
 åäééøúàá àøèòúàìå àùàá àéî)úåàé à÷ãë (

 úåàé à÷ãë àìë ï÷úúàå á÷òé àúàã ãò
 éàìò åð÷úúàå ïéîìù ïäáà àúìú åãéáòúàå

éàúúåå:  
 וכי איך יכול ".ויאמר קח נא את בנך"

 אם תאמר משום .אברהם שהוא זקן
בל  א,יפה ,שיצחק לא יצא מרשותו כלל

קח את אהרן ואת אלעזר "כמו שנאמר 
 אלא כדי להמשיכם בדברים ,"בנו

 כמו כן ,ולהנהיגם לרצון הקדוש ברוך הוא
את בנך את יחידך אשר " .כאן קח בדברים

   הרי,"אהבת

 êðá úà àð ç÷ øîàéå)á áë úéùàøá ( éëå
 ïéâá àîéú éà àáñ åäéàã íäøáà ìéëé êàéä

 úåàé ììë äéúåùøî ÷éôð àì ÷çöéã äîë ìáà
 øîà úàã)äë ë øáãîá ( úàå ïøäà úà ç÷

 ïéìîá ïåì àëùîàì ïéâá àìà åðá øæòìà
á÷ã àúåòøì ïåì àøáãàìå" ç÷ àëä óåà ä

 úáäà øùà êãéçé úà êðá úà ïéìîá)å(àä  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ח "ז.  פירוש לתקן הדין במקום הדין עצמו שהרי החסד פועל דיןא
 ).א"ד(א ”ב וקד ע” קסד עב
 )הערת הזוהר(ב ” קלג עג
 .זוהר הרקיע'  עי).א"ד(י והיינו יסוד "ץ ח" בתיקונים יצחק קד
 ).א"ד(כורא כ עלה בגבורה דד"שהיה בגבורה דנוקבא ואח'  פיה
עמוד ימין עמוד שמאל ' י וכן בברי"ת נה"חג' ל בכל העולמות יש מחלוקת ומכריע בינתים האצי" רו

מרכבות ' עמוד מזרח מכריע וכן ביצירה מיכאל גבריאל רפאל מכריע בינתים וכן בעשיה במרכבות זכריה ד
 ).א"נ(ח "ז. סוסים לבנים מצד החסד סוסים אדומים מצד הגבורה
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  ë÷/à  
 כמו ,"ריהוולך לך אל ארץ המ" .פרשוה
 לתקן ,"אלך לי אל הר המור"שנאמר 

  .במקום שראוי

à êì êìå äåî÷åà úàã äîë äéøåîä õøà ì
 øîà)å ã øéù ( àð÷úàì øåîä øä ìà éì êìà

éæçúéã àøúàá:  
ת "ם א"א אברה"ביום השלישי ויש"

ביום " ".קועיניו וירא את המקום מרח
 אלא כיון שאמר , הרי פרשוה,"השלישי

ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו "
ביום השלישי וירא את "מה ל ,"האלהים

כי "משום שכתוב  אלא ,"קוהמקום מרח
 וזהו יעקב שיצא ,"ביצחק יקרא לך זרע

וירא את " . וזהו ביום השלישי,ממנו
' מרחוק ה" כמו שנאמר ,"קוהמקום מרח

 ,זהו יעקב ,"וירא את המקום". "נראה לי
 הסתכל ".ויקח מאבני המקום"שכתוב 

אברהם ביום השלישי שהוא הדרגה 
 וראה את יעקב שעתיד לצאת ,השלישית

 כמו שאמרנו מרחוק ולא ,"רחוקמ" .ממנו
  .לזמן קרוב

úà íäøáà àùéå éùéìùä íåéáà àøéå åéðéò 
 ÷åçøî íå÷îä úà)ã áë úéùàøá ( íåéá

 í÷éå øîúàã ïåéë àìà äåî÷åà àä éùéìùä
éäìàä åì øîà øùà íå÷îä ìà êìéå" éàî í

 ÷åçøî íå÷îä úà àøéå éùéìùä íåéá àîòè
 áéúëã ïéâá àìà)áé àë úéùàøá (á éë ÷çöé

 éàäå äéðî ÷ôðã á÷òé àåä àãå òøæ êì àø÷é
 äîë ÷åçøî íå÷îä úà àøéå éùéìùä íåéá àåä

 øîà úàã) àì äéîøéá (åäé ÷åçøî" éì äàøð ä
úà àøéåá áéúëã á÷òé àåä àã íå÷îä 

)àé çë úéùàøá (íå÷îä éðáàî ç÷éåâ ìëúñà 
 äàúéìú àâøã åäéàã éùéìùä íåéá íäøáà

ì ïéîæã á÷òéì äéì àîçå ÷åçøî äéðî ÷ôéî
áéø÷ ïîæì àìå ÷åçøî ïøîàã äîë:  

הוא  מה שבח ,אמר לו רבי אלעזר
אברהם כשהסתכל וראה שעתיד לצאת ל

ד את יצחק ו שהרי כשהלך לעק,ממנו יעקב
 )והרי( ודאי ,אמר לו. אינו שבח כל כך שלו

דם לכן ידע ו שהרי מק,שראה את יעקב
 ביום עכשיו והסתכל ,אברהם את החכמה

י שהיא דרגה שלישית לעשות השליש
וירא " שכתוב , ואז ראה את יעקב,שלמות

 עמד לו הדבר עכשיו אבל ".את המקום
ד את יצחק ולא ו משום שהלך לעק,מרחוק

. רצה להרהר אחרי הקדוש ברוך הוא
מרחוק ראה אותו בתוך האספקלריה שלא 

 ולכן ראה אותו ולא התגלה ,מאירה בלבדה
פקלריה לו היתה מצויה האס שִא.הכל

 ,המאירה על האספקלריה שאינה מאירה
 אבל , עליה אברהם כראויתקייםהיה מ

הסתלקה למה ,  מרחוק,מרחוק בלבדו היה
 משום ,מהדבר הזה האספקלריה המאירה

עדיין  ומשום ש,שזו היתה דרגתו של יעקב
 לא נמצא כאן על הדרגה ,לא נולד יעקב

וירא את " . כדי שילך ויקבל שכר, ועוד.הזו

 åäéà àçáù éàî øæòìà éáø äéì øîà
 íäøáàì)ã(ôéîì ïéîæã àîçå ìëúñà ãë ÷

 ÷çöéì äéì ã÷òéîì ìéæà ãë àäã á÷òé äéðî
 äéìéã åäéà êë ìë àçáù åàì]à"éàãå ì[) àäå (

 íäøáà òãé àðã úîã÷î àäã á÷òéì äéì àîç
 åäéàã éùéìùä íåéá àúùä ìëúñàå àúîëç
 äéì àîç ïéãëå åîéìù ãáòîì äàúéìú àâøã

 áéúëã á÷òéì)ã áë íù ( ìáà íå÷îä úà àøéå
î äìî äéì àîéé÷ àúùä ìéæàã ïéâá ÷åçø

 äéøúáà øäøäì àòá àìå ÷çöéì äéì ã÷òéîì
á÷ã" àìã äàéøì÷ôñà åâ äéì àîç ÷åçøî ä

 éìâúà àìå äéì àîç êë ïéâáå éåãåçìá àøäð
 àøäðã äàéøì÷ôñà åìàã àìë] ìò çéëù äåä

àøäð àìã äàéøì÷ôñà éàä[ äéìò íéé÷úà 
 äåä éåãåçìá ÷åçøî ìáà úåàé à÷ãë íäøáà

îòè éàî ÷åçøî ÷ìúñà à]éàäî) [éàäá( äìî 
 á÷òéã àâøã éàäã ïéâá àøäðã äàéøì÷ôñà
 çëúùà àì ãéìééúà àì ãò á÷òéã ïéâáå äåä

                                                           

 ).א"ד(מת ת א" סא
ש "ת מדת יעקב כמ"ת וירא את המקום אמ"ואפשר ס) (מ"א(דיעקב עם האותיות בגימטריא מקום  ל" נב

י "דב שבטים צדיקים לתקן השכינה מרחוק גימטריא מש"ב שיוליד י"ת גימטריא י"תתן אמת ליעקב ור
ב והביא "סימן יב”הר בעצם האריך הרחיב הרמז עור ופירש מאמר הז"ע של אדה"הרומז ליסוד שתקן ג

 ).א"נ(ן "מאי. ו ולבנת הספיר ועלימו תטיף מלתו"ק והרח"דברי הרמ
 .י"שער מאמרי רשב' עי ג
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 . כמו שנתבאר,זה יעקב ,"קוום מרחהמק
ראיה בעיניו בעולם ( . שלא זכה בו"מרחוק"

 שהרי , מתוך הדרגה הזו, אלא מרחוק,הזה
 אברהם היה מת והסתלק ,כשבא יעקב

 אבל ,"קווירא את המקום מרח" ,מהעולם
  .)לא בראיה אחרת

 àøâà ìá÷éå êäéã ïéâá åúå àâøã éàä ìò àúùä
 øîúàã äîë á÷òé àã ÷åçøî íå÷îä úà àøéå

 äéá äëæ àìã ÷åçøî) àîìò éàäá éåðéòá äééàø
úà ãë àäã àâøã éàä åâî ÷åçøî àìàá÷òé àà 

àîìòî ÷ìúñàå íäøáà äåä úéîá úà àøéå 
àøçà äééàøá àì ìáà ÷åçøî íå÷îä(â:  

ויבאו אל המקום אשר אמר לו "
 שאף על גב , כאן)ראה( רמוז .' וגו"האלהים

 אמר ,שבאו לאותה ראיה וראה את יעקב
 ודאי הקדוש ברוך הוא יודע ,אברהם

ויבן שם אברהם " מיד ,אחר שראוי צורהב
ויאמר " , מה כתוב למעלה.' וגו"את המזבח

 הרי ,"יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי
 . מיד)דבר(מה לא השיב לו ל אבל .פרשוה

אלא משום שהרי הסתלק מרחמים של אב 
 הנני ,"הנני בני" ולכן כתוב ,על בן

  .שהסתלקו הרחמים והתהפך לדין

éäìàä åì øîà øùà íå÷îä ìà åàáéå"åâå í '
)è íù (>æéîø <]îøæ[ )àîç (òàã àëä" åúàã â

ääìé éàãå íäøáà øîà á÷òéì àîçå äééàø à
á÷"ãéî éæçúàã àøçà àðååâá òãé ä  íù ïáéå

åâå çáæîä úà íäøáà ' àìéòì áéúë äî)æ íù (
 àä éáà øîàéå åéáà íäøáà ìà ÷çöé øîàéå

àì àîòè éàî ìáà äåî÷åàã äéì áéúà )éãî (
]ãéî[ ìò àáàã éîçøî ÷ìúñà àäã ïéâá àìà 

 å÷ìúñàã éððä éðá éððä áéúë êë ïéâáå àøá
àðéãì êôäúàå éîçø:  

 , ולא כתוב ויאמר אביו,"ויאמר אברהם"
 אלא בעל ,שהרי לא עמד עליו כאב

 ,"אלהים יראה לו השה" . היה עמומחלוקת
 מה זה יראה ,ב יראה לנווהיה צריך לכת

 לו לעצמו "אלהים יראה" אלא אמר לו .לו
 ולא ,"בני" יועכש אבל ,כשהוא יצטרך

רבי שמעון ". וילכו שניהם יחדו" מיד ,כבש
צה מלאכי והן אראלם צעקו ח" ,פתח ואמר

אלו  "הן אראלם" ".שלום מר יבכיון
 באותה שעה "צעקו" ,מלאכים עליונים

ויוצא " שכתוב ,על אותו הדבר לעמוד ורצו
מלאכי ". "צהוצעקו ח" לכן ,"תו החוצהוא

ם שהיו אלו אותם מלאכים אחרי ,"שלום
 ובשביל יעקב ,עתידים ללכת לפני יעקב

 íäøáà øîàéå)ç íù ( åéáà øîàéå áéúë àìå
ã äéìò íéà÷ àì àä]àáàë) [àáàã( ìòá àìà 

éäìà äéá äåä ú÷åìçî" äàøé äùä åì äàøé í
à àìà åì äàøé éàî äéì éòáî åðì"éäìà ì" í

 åäéà ãë äéîøâì åì äàøé>êéøèöé <)êéøèöà( 
 íäéðù åëìéå ãéî àøîà àìå éðá àúùä ìáà

 øîàå çúô ïåòîù éáø åãçé)æ âì äéòùé ( ïä
ëàìî äöåç å÷òö íìàøà ïä ïåéëáé øî íåìù é

 àúòù àéääá å÷òö éàìò éëàìî ïéìà íìàøà
 áéúëã äìî àéää ìò àîéé÷ì åòáå) åè úéùàøá

ä ( äöåç å÷òö êë ïéâá äöåçä åúåà àöåéå
 ååäã ïéðøçà ïéëàìî ïåðéà ïéìà íåìù éëàìî

                                                                                                                                                                                     

ו שנה דהא " לא יעלה בדעת דברים כפשטן דאברהם לא חמא ליה ליעקב דהא לא מית עד דהוה בן טא
ל לא זכה ליה ראיה ו בתר דאתייליד יעקב אב"ה ביומי דיצחק ט" עהליצחק נולד וחיה אברהם קע' בן ס

י "ה א"בעינוי בהאי עלמא כד אתקין יעקב להאי מקום על תקונוי כד לקח מאבני המקום כד קיפל קב
  ).א"ד(ה "של' תחותוי והוא סוד נעלם ועי

ויזד יעב נזיד ' ל על פ"ג שנים כשמת אברהם וכן אמרו רז"תמה כשנדקדק בשנותיהם תמצא יעקב בן י
כדי שלא יראה לעשו יוצא ] קודם[שנים ' של אברהם אבינו שנסתלק התבשיל של עדשים היה לאבלו 

ג שנה גמורים ושלימים אז "כי עד דכתיב ויגדלו הנערים שהיו בן י' ל עם הנז"וי. ג"לתרבות רעה בשנת הי
וקודם זה איננו ניכר וזו היא הראיה שלא ראהו . שע ויעקב איש תם יושב אהליםרניכר היות עשו ה
 )ו"הגהות מהרח) (ו" למהרחםירשמונה שע(הצורך אכן ראיה גופנית ודאי ראהו אברהם שלם כפי 

 .י"שער מאמרי רשב' עי ב
 ).א"ד(ק אית ספרים דלא גרסי זה " מהרמג
ש דהא אסתלק מרחמי "דאמר יצחק אבי היינו רחם כרחם אב ואמאי לא נתעורר עליו ברחמים וז'  פיד

. ש הנני בני נעשיתי גבורה"ד לאברהם לפחד יצחק וז"הפך חסל במה שהשיב לו הנני בני והראה לו כי נ"ר
ים כרחם אב מש לא אתיב ליה מידי היינו כי הנני בני אינו תשובה למה שבקש רח"ונראה פשוט דמ. מ"א

 ).א"נ(ן "מאי. ש הרב הנזכר"ל לפייסו ומפרש דרמז שלקח הגבורה כמ"והי
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 שכתוב ,הבטיח להם שלמותה "הקב
ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי "

 כולם ,"מלאכי שלום" ואלו נקראו ,"אלהים
קד את יצחק ם שעבכו כשראו את אברה

על  וכולם והזדעזעו עליונים ותחתונים,
  .יצחק

 çèáà á÷òéã éðéâáå á÷òéã äéî÷ êäéîì ïéðéîæ
á÷ åîéìù ïåì" áéúëã ä)á áì íù (á÷òéå êìä 

éäìà éëàìî åá åòâôéå åëøãì" ïåø÷à ïéìàå í
 íäøáàì äéì åîç ãë åëá åäìë íåìù éëàìî
 åäìëå éàúúå éàìò åòæòãæàå ÷çöéì äéì ãé÷òã

÷çöéã äéìò:  
 מפסיק טעם .' וגו"'ויקרא אליו מלאך ה"

 , שאין אברהם האחרון כראשון,ביניהם
  האחרון

åäé êàìî åéìà àø÷éå"åâå ä ') áë úéùàøá
éà ( äàøúá íäøáà åàìã åäéååâá àîòè ÷éñô

äàîã÷ëàäàøúá   
  ë÷/á  

 ו זגמאוד כ. הראשון לא שלם,שלם
 הראשון לא ,האחרון שלם ,שמואל שמואל

 אבל . הראשון לא נביא, האחרון נביא,שלם
 משום שמיום ,במשה משה אין הפסק

 אברהם .שנולד לא זזה ממנו שכינה
רוח ב כדי לעוררו , רבי חייא אמר,אברהם
רבי יהודה .  בלב אחר, במעשה אחר,אחרת

 יצחק נבחר והתעלה ברצון לפני ,אמר
רת הבשמים והקדוש ברוך הוא כריח קט

ים ביום ישמקריבים הכהנים לפניו פעמ
 שהרי צערו של אברהם היה ,ונשלם הקרבן

אל תשלח ידך אל הנער "בשעה שנאמר לו 
 חשב שקרבנו לא ,"ואל תעש לו מאומה

 .עשה וסדר הכל ובנה מזבחנשלם ולחנם 
וישא אברהם את עיניו וירא והנה  "מיד

האיל היה  הוא , הרי שנינו.' וגו"איל אחר
 כמו , ובן שנתו היה,שנברא בין השמשות

 . וכך צריך".כבש אחד בן שנתו"שנאמר 
 והרי , ועוד,ואתה אמרת בין השמשות(

א " נ' אלא נפקד וכו,יצחק לא היה בעולם
 ואתה אומר ) בעולםוהרי יצחק לא היה

 אלא נפקד כח . בין השמשות]שנברא[
הצטרך אברהם שיזמן אותו האיל בשעה ש

 כמו שכל אותם הדברים שהיו בין .אותו
לזמן (ו דבר למן ד התמנה כח שיז,השמשות

 כך גם האיל . בשעה שצריך אותו)ההוא
  .ב תחת יצחקיהזה שהקר

íéìùá ìàåîù àã àðååâë íéìù àì äàîã÷ 
 ìàåîù)îùà ìàå 'é â ( äàîã÷ íéìù äàøúá

 ìáà àéáð àì äàîã÷ àéáð äàøúá íéìù àì
 äùî äùî)ã â úåîù ( àîåéîã ïéâá ÷éñô àì

 íäøáà àúðéëù äéðî éãòà àì ãéìééúàã
 äéì àøòúàì ïéâá øîà àééç éáø íäøáà
 éáø àøçà àáìá àøçà àãáåòá àøçà àçåøá

 ÷éìúñàå ÷çöé øéøáúà øîà äãåäé]á[ àúåòø
÷ éî÷á"ïéîñåá úøè÷ã àçéøë äâ ïéáø÷ã 

 íéìúùàå àîåéá ïéðîæ ïéøú äéî÷ àééðäë
íäøáàã àøòö àäã àðáø÷ã àúòùá äåä 

 äéì øîúàã)áé áë úéùàøá ( êãé çìùú ìà
 äéðáø÷ã áéùç äîåàî åì ùòú ìàå øòðä ìà
 çáæî äðáå àìë øãñå ãáò àðâîìå íéìúùà àì

çà ìéà äðäå àøéå åéðéò úà íäøáà àùéå ãéî ø
åâå ')âé íù ( ïéá éøáúàã ìéà àåä ïðéðú àä

 úåùîùä]åúðùáå äåä [>åúðù ïáå äåä< äéä 
 øîà úàã äîë)åè æ øáãîá ( ïá ãçà ùáë

êéøèöà éëäå åúðùä)  äåä àì ÷çöé àäå
àîìòá (>úåùîùä ïéá úøîà úàå< àìà 

 àúòùá àøîéà àåää àðîãæàì àìéç ã÷ôúà
 íäøáàì äéì êéøèöàã]äîë[ïåðéà ìëã  ïéìî 

àðîãæàì àìéç àðîúà úåùîùä ïéá ååäãå 
]äìî àåää[) àðîæ àåääì ( êéøèöàã àúòùá

÷çöéã äéúåçú áéø÷úàã ìéà éàä éîð éëä äéì:  

                                                           

 ).א"ד(א " נשא באידרא דנזיר קכו עא
 )הערת הזוהר (א” נשא קלח עב
 ).א"נ(מ "א. מ קריאת פרשת העקדה כקריאת הקטורת" ואיתא בתיקונים ומועיל בשעת המגפה בג
 ).א"ד( גליון זהו דעני לאברהם בהר המוריה שהמציא לו האיל ד
 .ו" דפ– )'א ואת אמרת בין השמשות ותו והא יצחק לא הוה בעלמא אלא אתפקיד וכו"נ (ה
 ).א"ד(ש " בזה עס בעל לבנת הספיר היה גורו
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בכל צרתם לא צר ומלאך " ,פתח ואמר
 בכל צרתם ,בא וראה .' וגו"פניו הושיעם

 כתוב , כשמזדמנות להם צרות,של ישראל
שהקדוש  משום ,ו"ף וקוראים בוא"לא באל

ף מקום " לא באל.ברוך הוא עמם בצרה
  אף על גב שאין באותו מקום,יותר עליון

ם למעלה מגיעה צרתם של  לָש,וצרהרוגז 
הוא עשנו " כמו שנאמר ,ף" לא באל.ישראל

. ו"ף וקוראים בוא" כתוב באל,"ולא אנחנו
 והרי הוא עמם ,"ומלאך פניו הושיעם"

  אלא".הושיעם" ואתה אומר ,באותה צרה
דם ולא כתוב מושיעם אלא הושיעם מק

ל ו שהוא עתיד באותה צרה לסב,לכן
 , בכל זמן שישראל בגלות,בא וראה .םהעמ

 והרי פרשוה שכתוב ,ם בגלותהשכינה עמ
. ' וגו"אלהיך את שבותך ורחמך' ושב ה"

זו  ,"ומלאך פניו הושיעם" ,דבר אחר
 ואתה אומר ,ם בגלותה שהיא עמ,שכינה

 שאלה ,כך זה בודאי אלא .שהוא הושיעם
 ,הם משכנותיו של הקדוש ברוך הוא בגלות

 הקדוש ברוך הוא ,ומשום ששכינה עמהם
זוכר אותם להיטיב להם ולהוציאם 

 ,"ר את בריתיוואזכ" שכתוב ,מהגלות
ועתה הנה צעקת בני " , ואחר כך.בהתחלה

  ".ישראל באה אלי
לרבות ראיה אחרת שהיא  ,"וגם ראיתי"

ים ויזכור אלה"תוב  וכ,הראשונה של הכל
 היה ,"את אברהם" . זו שכינה,"אל בריתו
 "את אברהם" אלא ,ב לאברהםוצריך לכת

את " .זו החברות והזווג שלה עם האבות
את " .זהו מערבית דרומית ,"אברהם

 ,"ואת יעקב" .זהו צפונית מערבית ,"יצחק
.  זווג שלם כראוי, כלל אחד,זהו זווג אחד

ו כלל של מדת זה ,"את השמים" ו זכדוגמא
זו מדת יום  ,"ואת הארץ" .לילה ביום

 ,את בכולם  כאןכמו כן. בלילה כאחד
 שיהיה הכל זווג אחד שלא ,וביעקב ואת

 ועתיד ,נפרדים זכר ונקבה לעולמים
הקדוש ברוך הוא להכריז בכל העולם 

ויאמר אך עמי המה "ולהשמיע קול שיאמר 
   ".בנים לא ישקרו ויהי להם למושיע

øîàå çúô) è âñ äéòùé ( øö àì íúøö ìëá
åâå íòéùåä åéðô êàìîå ' íúøö ìëá éæç àú

ìàá àì áéúë ï÷àò ïåì ïîãæà ãë ìàøùéã" ó
àåá éø÷å"á÷ã ïéâá å"ìàá àì å÷òá ïåäîò ä" ó

òà øéúé äàìò øúà" àæâåø øúà àåääá åàìã â
 àì ìàøùéã àú÷ò àèî àìéòì íúäì å÷òå

ìàá" øîà úàã äîë ó)â ÷ íéìäú (åä åðùò à
ìàá áéúë åðçðà àìå"àåá éø÷å ó" åéðô êàìîå å

 íòéùåä]àäå) [àäå( úàå å÷ò àåääá ïåäîò åäéà 
 íòéùåä úøîà]àìà[ àìà áéúë àì íòéùåî 

 å÷ò àåääá ïéîæ åäéàã àðã úîã÷î íòéùåä
 ïåðéà ìàøùéã àðîæ ìëá éæç àú ïåäîò ìáñîì
 äåî÷åà àäå àúåìâá ïåäîò àúðéëù àúåìâá

 áéúëã)ãâ ì íéøá (åäé áùå"ìà ää úà êé
åâå êîçøå êúåáù ' åéðô êàìîå øçà øáã

 àúðéëù àã íòéùåä]éäéàã) [éäéàå( ïåäîò 
íòéùåä åäéàã úøîà úàå àúåìâáà éëä àìà 
á÷ã åéúåðëùî ïåðéà ïéìàã éàãå àåä" àúåìâá ä

á÷ ïåäîò àúðéëùã ïéâáå" àáèåàì ïåì øëãà ä
 áéúëã àúåìâ ïî ïåì à÷ôàìå ïåì)ä å úåîù (

 øúáìå àúéîã÷á éúéøá úà øåëæàå)è â íù (
 éìà äàá ìàøùé éðá ú÷òö äðä äúòå  

 äàâñàì éúéàø íâå]äéàø[ åäéàã àøçà 
 áéúëå àìëã äàîã÷)ãë á íù (éäìà øåëæéå" í

 íäøáàì íäøáà úà àúðéëù àã åúéøá úà
 àã íäøáà úà àìà äéì éòáî]àåä[ àúåøáç 
øáà úà ïäáàá äìéã àâååæåíäá àåä àã 

 úéðåôö àåä àã ÷çöé úà úéîåøã úéáøòî
 àììë àãç àâååæ àåä àã á÷òé úàå úéáøòî
 úà àã àðååâë úåàé à÷ãë íéìù àâååæ àãç

 íéîùä)à à úéùàøá ( úãî àììë àåä àã
 àãçë äìéìá íåé úãî àã õøàä úàå íåéá äìéì
 àìë éåäîì úàå á÷òéáå úà åäìëá àëä óåà

ùøôúî àìã àãç àâååæ ïéîìòì àá÷åðå øëã ïé
á÷ ïéîæå" ì÷ àòîùàìå àîìò ìëá àæøëàì ä

 àîééã)ç âñ äéòùé ( íéðá äîä éîò êà øîàéå

                                                           

' תיר עצמו אלא הכי הוא וכוהיה עמהון בגלות הא אין חבוש מ' פי'  ואת אמרת דאיהו הושיעם וכוא
לסוף מחשבה זו ' פירוש שמרוב אהבתו בישראל נותן עמהם חיבתו היתירה שאין חיבה יתירה כמו הוא ית

ומלאך פניו הושיעם מפני שמלאך ' א ובפשעכם שלחה וגו"ושולחם להיות ביניהם כד' ולא זז מחבבה וכו
לח מלאך להיות עמנו ובשבילו ויוציאנו ממצרים שש' וישלח מלאך וגו' פניו עמהם על כן הושיעם וזהו פי

 ).א"ד(ב ”ויקהל ריז ע' פ' ע
 )הערת הזוהר('  במדבר קכ אב
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òéùåîì íäì éäéå åø÷ùé àì:  
  ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì  .לעולם אמן ואמן' ברוך ה

  àë÷/à  
  äøù ééç úùøô:  
  øäæ  
ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה "

וישאו " ,וסי פתח ואמר רבי י".ושבע שנים
ד הים והו אל הים ויעמוליאת יונה ויט

מה הרעיש הים ל כאן יש להסתכל ".מזעפו
 כיון ,על יונה ולא הרעישה הארץ עליו

 ,שהיה הולך כדי שלא תשרה עליו השכינה
 היה אוחז בו כשהיה )העליון(למה הים 

 . ים,מוואלא ודאי היה הדבר במק. הולך
 והרקיע לכסא , הים דומה לרקיע,שנינו

משום ( הים אחז בו ונטל אותו לכן ו,הכבוד
א ומלפני "נ( , ברח מלפני הים)שהיה בורח

 הים זרק בו ,)הים בו שרתה יראה במקומו
). א תשרה היד במקומה"נ(יד במקומו 

 , למדנו".הו אל היםוליוישאו את יונה ויט"
עים את ירכיו יכשהיו נוטלים אותו ומטב

והים  ,רימים אותו מ,הים היה שוכך ,בים
כך היה  ,עים אותוי כל מה שמטב,רועש

ני ו והטילי עד שהוא אמר שאונ,הים שוכך
הו אל וליוישאו את יונה ויט" , מיד,אל הים

 פרחה ממנו נשמתו ,כיון שנזרק בים". הים
 וחזרה .ועלתה עד כסא המלך ונדונה לפניו

 . ונכנס בפי הדג ההוא ומת הדג,לו נשמתו
  . ופרשוה, אותו הדגםהתקיילאחר מכן 

 òáùå äðù íéøùòå äðù äàî äøù ééç åéäéå
 íéðù)à âë úéùàøá ( øîàå çúô éñåé éáø) äðåé
åè à ( ãåîòéå íéä ìà åäåìéèéå äðåé úà åàùéå

 àîòè éàî àìëúñàì úéà àëä åôòæî íéä
 äéìò úùéòøà àìå äðåéã äéìò àîé úùéòøà
 äéìò éøùú àìã ïéâá ìéæà äåäã ïåéë àòøà

 àîé àúðéëù)äàìò ( äåä ãë äéá ãéçà éàîà
éàãå àìà ìéæààïðú íé äåä äéøúàá äìî   íé

 àîé êë ïéâáå ãåáëä àñëì òé÷øå òé÷øì àéîã
 äéì ìèðå äéá ãéçà>÷éøò äåäã ïéâá< éî÷î 

 ÷øò àîé)ð"àîé éî÷îå àáàøù âúëåã àã (] éãù
àäúëåãá äéá àãé àîé[ >ð" àãé éøùú à

àäúëåãá<é úà åàùéå  íéä ìà åäåìéèéå äðå
 àîéá éåëøé éòáèå äéì éìèð ååä ãë àðôéìåà
 äî ìë àîé ùéòøúà äéì ïéô÷æ êéëù àîé äåä
 øîà åäéàã ãò àîé êéëúùà éëä äéì éòáèã

äðåé úà åàùéå ãéî íéä ìà éðåìéèäå éðåàùä 
 äéðî äçøô íéá éîøúàã ïåéë íéä ìà åäåìéèéå

ðãúàå àëìîã àééñøë ãò à÷ìñå äéúîùð ú
 àîåôá ìàòå äéúîùð äéì úøãäàå äéî÷
 àåää íéé÷úà øúáì àðåð úéîå àðåð àåääã

 äåî÷åàå àðåð®:  
  àúôñåú:  
היינו  אנו , גוף המשנה".ויהיו חיי שרה"

 שמענו קול מתהפך ממעלה למטה ,קרובים
 קול משבר הרים ומשבר ,מתפשט בעולם
חזקות סערות  רוחות ,סלעים חזקים

 ,היה אומר במסעיו. ות אזנינו פתוח,עולות
נה י ֵש,הדוממיםוץ הישנים  אקיץ בקו

äøù ééç åéäéåå) à âë úéùàøá ( àôåâ
úîãïéúéðæ àì÷ àðòîù àðéåä ïéáéø÷ ïðà 

 ì÷ àîìòá úèùôúà àúúì àìéòî êôäúî
 ïéìåòìò ïéôé÷ú ïéøðè øáúîå ïéøåè øáúî
 éåðìèîá øîà äåä ïçéúô àððãåà ïé÷ìñ ïéáøáø

                                                           

. כ בחינת דין זה בעצמו פגעה בו"ומבחינת הדין הזה היה בורח ע'  בחינת הדין שבמלל ים מורה ע" רא
 .יהל אור'  ועי).א"נ(מ "א

 .ו" נוסף בדפ–  ביהב
 .ו" נוסף בדפ יראהג
 )ו"דפ(בדוכתיה  ד
 .'מאחר שהם מהגבורות דנוק, ליונהב בענין הקשר שבין אליהו "ב ס ע"ה ח"דע' עי ה
.  אולי היתה המשנה ארוכה והעתיקו ממנה גוף ועצמות המשנה בקיצור מופלג וזהו גופא דמתניתיןו

 ).א"נ(ח "ז
 ).א"נ('  למש פירוז
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 המלך שמדבר . עומדים על עמדם,בחוריהם
 שלטון ,שומרי השערים) נמצאו, ולא עברו(

לם לא וכ. ילות רבים עומד על עמדוישל ח
לא יודעים שהספר פתוח ובשם מרגישים ו

 ושוכני ,מה עומד ונוטל בחשבון ודּו,נכתב
יות ממונה ב לה ב טוו וקר,ים לחוץִבעפר ַש

.  אינם חושקים בגלגול והפוך,םעליה
 רשעים נמחים ה,נופלים ולא עומדים

ב  מי יבקש אותם ומי יַש,מהמספרו של דּו
 אוי , אוי לחייהם, אוי להם.םבחשבונ

 בשבילם נאמר ,)לנפשותם(לרגשות שלהם 
  .' וגו"ימחו מספר חיים"

 ïåäéøåçá àúðéù ïéîéîã ïëéîã àúéöå÷ õå÷
 àëìî ïåäéîåé÷á ïéîéé÷)ììîîã] (àììîã[ 

)]ð"à [åçëúùà åøáòà àìå(øú éøèð ïéòà 
 àèéìù]ïéìéçã) [ïéìîù( äéîåé÷á í÷ ïéàéâñ 

 àîùáå çéúô àøôñã éòãé àìå ïùâøî àì åäìë
 éøééãå àðáùåçá ìéèðå íéà÷ äîåãå áåúëà
 àì åäá äàðîúàì áè áéø÷å øáì ïéáééú àøôò
 ïåçîúà ïéîéé÷ àìå ïéìôð êåôäå àìåâìâ ïéáéàú
 áéúé ïàîå ïåì òáúé ïàî äîåãã àøôñî ïéáééç

ðáùåçá ïåäéùâøì éåå ïåäééçì éåå ïåì éåå ïåä)ñ" à
ïåäéùôðì ( éø÷úà ïåäðéâá)èë èñ íéìäú ( åçîé

åâå íééç øôñî '®:  
  íìòðä ùøãî:  
לכה " רבותינו פתחו בפסוק הזה ".ויהיו"

 שנו ".דודי נצא השדה נלינה בכפרים
 , היוצא לדרך יתפלל שלש תפלות,רבותינו

רך  ותפלת הד,תפלה שהיא חובה של יום
ר ו ותפלה שיחז,על הדרך שהוא עושה

 , ויאמר את השלשה האלו.לביתו לשלום
 כל , ששנינו,םיכול לעשותיחד אפילו 

ל אותן ושאלותיו של אדם יכול לכל
 כל מעשיו ,אמר רבי יהודה. בשומע תפלה

 , הן טוב והן רע,של אדם כתובים בספר
 , ששנינו.עתיד לתת את הדין כולם ועל

גלמי " מה שכתוב , רבאמר רב יהודה אמר
 ,לםואותם הדברים שעשה הג ,"ראו עיניך

ראו עיניך  כולם ,שאינו משגיח בעולם הבא
 ,"יכתבו כולם ועל ספרך" .נת בהםישעי

 הלכך ,תן עליהם דין וחשבון לעולם הבאיל
אמר . לתו תמיד ויועיל לוייקדים אדם תפ

רות אלא מי י אין אדם עושה עב,רבי יצחק
 אותו שלא  והיינו,דםלם ולא אושהוא ג

 אלא כל מעשיו ,מסתכל בנשמה הקדושה
 אמר .א יודעתלא משגחת ולכבהמה הזו ש

 שאמר את גולםנקרא דוד  וכי ,רבי בו
 אדם ,אמר לו רבי יצחק. הפסוק הזה

  גלמי" ,הראשון אמרו

åéäéå  àø÷ éàäá éçúô ïðáø)áé æ øéù ( äëì
 àöåéä ïðáø åðú íéøôëá äðéìð äãùä àöð éãåã

ì äáåç àéäù äìôú úåìôú ùìù ììôúé êøã
 äùåò àåäù êøãä ìò êøãä úìôúå íåé ìù

 àîéìå íåìùì åúéáì øåæçéù äìôúå]éðäì åäì [
)éðä äéì( åìéôà äùìù ]ãçàá) [äæéàá( ìéëé 

 ìéëé íãà ìù åéúåìàù ìë ïðéðúã äéãáòîì
 ìë äãåäé éáø øîà äìôú òîåùá åäðéììëîì

àøôñá ïéáéúë ùð øáã éåãáåò ùéá ïä áè ïä 
ãéúò ïåäìë ìòå)é( àðéã ïúéîì ]ãïðéðú[ )ã( øîà

 äãåäé áø)áø øîà( áéúëã éàî ) èì÷ íéìäú
æè ( íìåâä äùòù íéøáãä íúåà êéðéò åàø éîìâ

 êéðéò åàø íìåë àáä íìåòá çéâùî åðéàù
 åáúëé íìë êøôñ ìòå íäá úðééòù) íéìäú

æè èì÷ ( àáä íìåòì ïåáùçå ïéã íäéìò ïúéì
éä øîà äéì ìéòåéå ãéîú åúìôú íãà íéã÷é êëì

 àåäù éî àìà úåøéáò äùåò íãà ïéà ÷çöé éáø
 åðééäå íãà àìå íìåâ]ä[ ìëúñî àìã àåä

 àøéòá éàäë éåãáåò ìë àìà àùéã÷ àúîùðá
 íìåâ éëå åá éáø øîà úòãé àìå úçâùî àìã
 ÷çöé éáø åì øîà à÷åñô éàä øîàã ãåã éø÷úî

éîìâ åøîà ïåùàøä íãà  
  àë÷/á  
  øäæ  

 בשעה שאדם עולה על מטתו ,בא וראה
 נשמתו יוצאת ממנו ,בכל לילה ולילה

àúòùá éæç àúá ìë äéñøòá ÷éìñ ùð øáã 
 éî÷ úðãúàå äéðî ú÷ôð äéúîùð àéìéìå àéìéì

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ "א.  היינו מטטרוןא
  .יהל אור' עי ב
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 אם זכאי ,ונדונית לפני בית הדין של המלך
והדין הוא . חוזרת לעולם הזה ,התקייםל

שהרי אין דנים את האיש על  , צבעיםבשני
 שכתוב ,מן לעשותוהרעות שהוא עתיד ומז

 ולא ". שםבאשר הוא' כי שמע אלהים וגו"
תאמר שדנים אותו על הטובות שעשה 

 אלא להיטיב לו על אותם טובות של ,לחוד
 ודנים אותו על . כמו שנתבאר,עכשיו

 , ובשבילם הוא נצול,יות שעתיד לעשותוזכ
 משום ,אף על גב שהוא כעת רשע

שהקדוש ברוך הוא עושה חסד עם כל 
להיטיב  ,ו שהוא עושהי וכל דרכ,הבריות

את האדם על הרעות שהוא  ולא דן ,לכל
דון האדם לפני י נלכן ו,עתיד לעשות

  .הקדוש ברוך הוא

 úøãäúà àîéé÷úàì äàëæ éà àëìîã àðéã éá
 àì àäã ïéðååâ ïéøúá àåä àðéãå àîìò éàäì

éàã ïéùéá ìò ùð øáì äéì ïéðééã ïéîæå ãéúò åä
 ãáòîì> áéúëã)æé àë úéùàøá ( òîù éë

éäìà"åâå í ' äéì ïéðãã àîéú àìå íù àåä øùàá
ãåçì ãéáòã ïéáè ìò< ìò äéì àáèåàì àìà 

 ìò äéì ïéðãå øîúàã äîë àúùäã ïéáè ïåðéà
 óà áéæúùà åäééðéâáå ãáòîì ïéîæ åäéàã ïééëæ

á÷ã ïéâá àáééç àúùä åäéàã áâ ìò" ãéáò ä
åáéè ãéáò åäéàã éåçøà ìëå ïééøá ìë íò 

 ïéùéá ìò ùð øáì ïéàã àìå àìëì àáèåàì
 éî÷ ùð øá ïãúà êë ïéâáå ãáòîì ïéîæ åäéàã

á÷"ä:  
 , כיון שהטילו את יונה לים,בא וראה

 הים ,"ד הים מזעפווויעמ" ,מה כתוב
 שעמד בקיומו ,"ויעמד" מה זה .העליון
ה  בשע.גז שוכךו הוא בעמידה כשהר.כראוי

 אותו בית הדין הוא ,לםשהדין שרוי בעו
 ,ברת ומקשה ללדתועכמו אשה שמ
 כשהדין כמו כן . הרוגזוכשמולידה שוכך

 לא שוכך ולא נח עד שנעשה ,שורה בעולם
 , ואז הוא המנוחה שלו,הדין ברשעים

 זהו .ד בקיומוובמקום שלם ולעמלעמוד 
.  וזה בארנו".ד רשעים רנהוובאב"שכתוב 

ץ והחפ" והרי כתוב ,"רנהד רשעים ובאב"
 והרי אין נחת לפני ,"ץ מות רשעואחפ

 .הקדוש ברוך הוא כשנעשה דין ברשעים
וכאן אחר  ,סאתםדם שנשלמה ואלא כאן ק
  ).יש לו נחת( סאתםשנשלמה 

 äî àîéá äðåéì äéì åìéèàã ïåéë éæç àú
 áéúë)åè à äðåé ( äàìò íéä åôòæî íéä ãåîòéå

 äéîåé÷á íéà÷ã ãåîòéå éàî úåàé à÷ãë
 àðéãã àúòùá êéëù àæâåø ãë åäéà äãéîòá
 àúúàë åäéà àðéã éá àåää àîìòá àéøù

úãéìåà ãëå àãìåàì àéù÷å àøáòúîãà êéëù 
 êéëù àì àîìòá àéøù àðéã ãë éîð éëä àæâåø
 àåä ïéãë àéáééçá àðéã ãéáòúàã ãò çð àìå
 í÷éîìå íéìù àúëåãá í÷éîì äéìéã àçééð

ää äéîåé÷á" ã)ìùîé àé é ( äðø íéòùø ãåáàáå
 äðø íéòùø ãåáàá àðîé÷åà àäåãë"à)  ìà÷æçé

âë çé ( òùø úåî õåôçà õåôçäå àçééð úéì àä
á÷ éî÷"àééòéùøá àðéã ãéáòúà ãë äá àìà 

àèñé÷ íéìúùàã íãå÷ ïàëâ øúáì ïàë 
 àèñé÷ íéìúùàã)]ð"à [àçééð äéì úéà:(  

 מה שונה כאן שכתובה ".ויהיו חיי שרה"
ה בתורה מכל נשות העולם שלא מיתת

 , אמר רבי חייא. כך מיתתן בתורהכתובה
ותמת רחל ותקבר בדרך " והנה כתוב ,ולא

 ,' וגו"ותמת שם מרים" וכתוב ,"אפרתה
  ותמת דבורה"וכתוב 

 äøù ééç åéäéå)à âë úéùàøá ( àðù éàî
 éùð ìëî àúééøåàá äúúéî áéúëã äøù àëä

øåàá ïåäúúéî éëä áéúë àìã àîìòã àúéé
 áéúëäå åàìå àééç éáø øîà)íùèé äì  ( úîúå

 áéúëå äúøôà êøãá øá÷úå ìçø)à ë øáãîá (
åâå íéøî íù úîúå ' áéúëå)ç äì úéùàøá (

äøåáã úîúå:  
  íìòðä ùøãî:  

                                                           

 .יהל אור' עי א
ו אך הזוהר הקדוש "בישראל לעולם לית נייחא חב וכן סנהדרין לט ומבואר שם ושם כי "מגילה י ע' עי ב

  ).ו"לש(ה "מיירי אפילו באו
ול אין שמחה באבוד רשעים אבל לאחר שנשלם סאתם אזי באבוד רשעים כ קודם שנשלם סאתם כביג

 ).א"ד(ב "ל סא ע"רנה וע
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 ראו ,דם שזרקת בי נשמהו ק".ראו עיניך
 .עיניך לעשות בדמותי בני אדם שידמו לי

ים ימ" , מי הם,"יכתבו כולם ועל ספרך"
 ,"ולא אחד בהם" . בצורה הזו שלי,"יצרו

  .שלא נשאר אחד מהם

 êéðéò åàø äîùð éá ú÷øæù íãå÷ êéðéò åàø
 êøôñ ìòå éì åîãã àùð éðá éð÷åéãá ãáòîì

 åáúëé íìë)æè èì÷ íéìäú ( íéîé ïåðéà ïàî
 àìã íäá ãçà àìå éãéã äøåö éàäë åøöåé

ïåäðî ãç øàúùà:  
 ,בא וראה , אמר לו.למה, אאאמר רבי ב

 לא מתו ,שדמו לו או ברמז שלוכולם 
לקו באותו ענין  וכולם ,במיתת נפשם

 דמותו , אמר רבי יהודה,בא וראה. ממש
פיו היה כזהר הרקיע ושל אדם הראשון וי

 וכאותו ,העליון שעל גבי שאר הרקיעים
האור שגנז הקדוש ברוך הוא לצדיקים 

 וכל אותם שהיו רמוזים בו .לעולם הבא
 בו הם לקו ,של אדם הראשוןמדמותו 

 ,שכך דרכו של הקדוש ברוך הוא. ומתו
 לזון את העניים , למה,שר לאדםונותן ע

 אינו עושה את זה .ולעשות מצוותיו
 ,שרועההוא  ב)ואם נתגלה בו(ומתגאה 

שר שמור לבעליו וע"שכתוב , בוילקה 
 ללמד אותם , למה, נותן לו בנים".לרעתו

 ,ר מצוותיוו ולשמ, הקדוש ברוך הואכידר
עתיו למען כי יד"כמו שאמור באברהם 

ביתו אחריו אשר יצוה את בניו ואת 
 הוא לא .' וגו"לעשות צדקה' ושמרו דרך ה

בהם הוא  ,עושה את זה ומתגאה בהם
 "לא נין לו ולא נכד בעמו" שכתוב ,לוקה

 כשנותן הקדוש ברוך ו זגמאוד וכן כ.'וגו
פי טוב עליון של אדם הראשון והוא מי

ר מצוותיו ולעשות ו כדי לשמ, למה,הםל
בו  , לא עשו כך אלא התגאו בו.רצונו
  .פי הזהו בי,לוקים

à äîì àá éáø øîà" åîãã åäìë éæç àú ì
 ïåäùôð úúéîá åúî àì äéìéã àæéîøá åà äéì
 éáø øîà éæç àú ùîî àðééðò àåääá å÷ì åäìëå
 äåä äéúåøéôùå ïåùàøä íãàã äéð÷åéã äãåäé

àòé÷øã àøäæë éòé÷ø øàù éáâ ìòã äàìò 
 àé÷éãöì àåä êéøá àùãå÷ æéðâã àøåäð àåääëå
 äéá àæéîø ååäã ïåðéà ìëå éúàã àîìòì
 êëã åúéîå å÷ì äéá ïåùàøä íãàã äéð÷åéãî
 øáì àøúåò áéäé àåä êéøá àùãå÷ã éåçøà
 ãéáò àì éåãå÷ô ãáòîìå ïééðò ïæéîì äîì ùéðéà

 éàä]éàâúàå[) äéá àéìâúà éàå (]á[ä àåä
 áéúëã é÷ìé äéá àøúåò)áé ä úìä÷ ( øùåò

 óìéîì äîì ïéðá äéì áéäé åúòøì åéìòáì øåîù
 éåãå÷ô øèéîìå àåä êéøá àùãå÷ã éåçøåà åäì

 íäøáàá øåîàãë)èé çé úéùàøá ( åéúòãé éë
 åéøçà åúéá úàå åéðá úà äåöé øùà ïòîì

åäé êøã åøîùå"åâå ä÷ãö úåùòì ä ' ãéáò àì
 åäá äàâúîå éàä]åäá[ áéúëã é÷ì )èé çé áåéà (

åâå åîòá ãëð àìå åì ïéð àì ' ãë àðååâ éàäë ïëå
 äàìò àáè àúåøéôùî àåä êéøá àùãå÷ áéäé

 ïåùàøä íãàã]åäì) [åäá( øèéîì ïéâá äîì 
 ïéãë åãáò àì äéúåòø ãáòîìå éåãå÷ô]àìà[ 

 äéá åàâúà)å(àúåøéôù éàäá å÷ì äéá:  
וך  כשברא הקדוש בר,אמר רב יהודה

לם טרם ו היה ג,הוא את אדם הראשון
 וקרא לאותו המלאך ,שזרק בו נשמה

ן י עי, ואמר לו, על צורות בני אדםהממונה
 זהו .ר בדמות הזו ששה בני אדםייוצ

ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את "שכתוב 
אמר רבי ]. שש[ כלומר שתא ,"שמו שת

 מאותו עפר ממש שנברא אדם ,יצחק
 את לברואוך הוא  לקח הקדוש בר,הראשון

   זהו שכתוב. וקרא לו שת שש,ששת אלה

 àåä êéøá àùãå÷ àøá ãë äãåäé áø øîà
 àúîùð äéá ÷éøæ àì ãò íìåâ äåä ïåùàøä íãà
 àð÷åéã ìò äðåîî àåäã àëàìî àåääì àø÷å

àå àùð éðáã"ì àúéù ïéãã àð÷åéãá øöå ïééò 
àùð éðáá áéúëã àåä àãä )â ä úéùàøá ( ãìåéå

öë åúåîãá øîåìë úù åîù úà àø÷éå åîì
 ùîî àøôò àåääî ÷çöé éáø øîà àúéù
 àåä êéøá àùãå÷ áéñð ïåùàøä íãà éøáúàã
 àúéù úù äéì àø÷å àúéù ïéìà äàøáúàì

 áéúëã àåä àãä)â ä úéùàøá(  
  áë÷/à  

                                                           

 .@שם תנא א
  ).ו"לש(א סוף תיקון סה "נג ובהגר' א פ"בפדר' עי ב
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  øäæ  
ותמת בת שוע " וכתוב ,"מינקת רבקה

לא  בכולם ,אמר רבי יוסי". אשת יהודה
ויהיו " שנאמר ,בשרהכתוב כמו שכתוב 

חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע 
לא נמנו  בכולם  שהרי".שנים שני חיי שרה

לם לא כתוב ו ובכ,ימים ושנים כמו לשרה
 אלא סוד .פרשה אחת לבדה כמו לשרה

 משום אותה הדרגה שכל הימים ,הוא
א "שזו היא ה(והשנים של אדם תלויים בה 

  ).האחרונה

 áéúëå ä÷áø ú÷ðéî)íù áé çì ( úá úîúå
 áéúë àì åäìëá éñåé éáø øîà äãåäé úùà òåù
 äàî äøù ééç åéäéå øîúàã äøùá áéúëã äîë
 äøù ééç éðù íéðù òáùå äðù íéøùòå äðù
 äøùì åîë ïéðùå ïéîåé ïåðîúà àì åäìëá àäã
 åîë àäãåçìá àãç àúùøô áéúë àì åäìëá
 ìëã àâøã àåää ïéâá åäéà àæø àìà äøùì

éðùå ïéîåé ïééìú äéá ùð øáã ï)ä àéä àãã" à
äàøúá:(  

ויתרון ארץ בכל היא מלך " ,פתח ואמר
 , ודאי"ויתרון ארץ בכל היא" ".לשדה נעבד

שהרי משם יוצאות הרוחות והנשמות 
 מי ,"מלך לשדה נעבד" .ותועלת לעולם

 ,"לשדה נעבד" , זה הקדוש ברוך הוא,המלך
המלך ) זה( זה ,"מלך" ו.כשהוא נתקן כראוי

 מי .העליון שמתחבר לשדה כשהוא נעבד
 שכתוב ,' זה השדה אשר ברכו ה,השדה

 שכשהוא ,"'כריח שדה אשר ברכו ה"
 נעבד ונתקן בכל מה שצריך לו )נעשה(

רבי .  אז המלך העליון מתחבר עמו,כראוי
 צבעי כמה ,"מלך לשדה נעבד" ,אלעזר אמר

זו השכינה  ,"מלך" .סודות עליונים כאן
 להתקן בה אלא בזמן שאין שורה בבית

 עם אשתו להוליד מזדווגשנשא אדם ו
 והיא מוציאה נשמות , פירותולעשות

 ולא ,"לשדה נעבד" לכן ו,להשרות בה
 ,'זו אשה יראת ה "מלך" ,דבר אחר. לאחר

 ".היא תתהלל' אשה יראת ה"כמו שנאמר 
 כמו שנאמר ,זו אשה זרה ,"לשדה נעבד"
ש  משום שיש שדה וי,"לשמרך מאשה זרה"

שות ו יש שדה שכל הברכות והקד.שדה
כריח שדה אשר "כמו שנאמר , בושורות 
מאה ו ויש שדה שכל חרבן וט".'ברכו ה

 והמלך , שרויים בומלחמותוכליון והרג ו
 ,הזה לפעמים שהוא נעבד לשדה הזו

  'תחת שלוש רגזה ארץ וגו"שכתוב 

 øîàå çúô)ç ä úìä÷ ( àéä ìëá õøà ïåøúéå
úéå ãáòð äãùì êìîõøà ïåøà éàãå àéä ìëá 

ïé÷ôð ïîúî àäãá àúìòåúå ïéúîùðå ïéçåø 
á÷ àã êìî ïàî ãáòð äãùì êìî àîìòì"äâ 

ï÷úúà åäéà ãë ãáòð äãùìã êìîå úåàé à÷ãë 
 àã)àã (äàìò êìîä åäéà ãë äãùì øáçúàã 

åäé åëøá øùà äãù àã äãù ïàî ãáòð" ä
 áéúëã)åë æë úéùàøá ( åëøá øùà äãù çéøë

åäé"ã ä åäéà ãë)áòúàøå ( ï÷úúàå ãáòð]á[ ìë
 äàìò êìî ïéãë úåàé à÷ãë äéì êéøèöàã äî
 ãáòð äãùì êìî øîà øæòìà éáø äéîò øáçúà

àã êìî àëä ïéàìò ïéæø éðååâ äîëæ àúðéëù 
 àðîæá àìà äá àð÷úúàì àúéáá àéøù àìã
 àãìåàì äéúúðàá âååãæàå ùð øá áéñðúàã

éúîùð ú÷éôà éäéàå ïéáéà ãáòîìå äàøùàì ï
 øçà øáã àøçàì àìå ãáòð äãùì êë ïéâáå äá

åäé úàøé äùà àã êìî" øîà úàã äîë ä
)àì àì éìùî (åäé úàøé äùà" ììäúú àéä ä

 øîà úàã äîë äøæ äùà àã ãáòð äãùì) æ íù
ä ( úéàå äãù úéàã ïéâá äøæ äùàî êøîùì

 ïééøù äéá ïéùåã÷å ïàëøá ìëã äãù úéà äãù
ãù çéøë øîà úàã äîëåäé åëøá øùà ä" ä

áàñîå áåøéç ìëã äãù úéàåå ïéìåè÷å äàöéùå 

                                                           

 ).א"נ(שערים ' הכוללת הנ' כלה שהיא ה' שערי בינה ונקראת המ' שכולל נל "היסוד הנקרא כ  היינוא
 ).א"נ(השפעת המזונות ושאר הצרכים ' שמוציאה נשמות הב'  בחינות שיש ליסוד הא' היינו בב
 ).א"נ(ת " תג
 ).א"נ(ח "ז. 'ת מתחבר לשדה זו מ"ט מהתחתונים אז המלך ת" כשהיא מתוקנת ומקובלת ממצות ומעד
 )הערת הזוהר(ב ”עז ע
 .יהל אור' עי ה
 ).ו"דפ(אתעבד  ו
 )הערת הזוהר(ב ” עז עז
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 áéúëã äãù éàäì ãáòð åäéàã ïéðîæ êìî) íù
àë ì (õøà äæâø ùìù úçú:  

  íìòðä ùøãî:  
סה י מאותה הע,"ויולד בדמותו כצלמו"

גלמי " ועל כך נאמר .לם שלוושנברא הג
 שדומים )בו(ינת בו לעשות י וע,"ראו עיניך

 כולם , מי הם,"יכתבו כולם ועל ספרך" .לו
שלא שמרו מה שנתן הקדוש ברוך הוא 

ונדונו באותו (להם ונטרדו מן העולם 
 , אמר רב יהודה אמר רב,שנינו שם). הדין

 ולכל , הלילההמצאנו ששלש משמרות הו
 ,ה באדם"לקב] מיוחד[אחד ואחד יש ענין 

לם וגכשיוצאת נשמתו ממנו ונשאר אותו 
 ונשמתו עולה בכל לילה ,שן על מטתווי

 אם , אמר רבי יצחק.לפני הקדוש ברוך הוא
דוחים  , ואם לא,שמחים עמה ,היא צדיקה

 מה , אמר רב יהודה אמר רב.אותה החוצה
ם אם יהשבעתי אתכם בנות ירושל"שכתוב 

תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת 
  ".אהבה אני

 åîìöë åúåîãá ãìåéå)ä úéùàøáâ  ( äúåàî
 øîàð êë ìòå åìù íìåâä àøáðù äñéòä) íéìäú

æè èì÷ ( úðééòå êéðéò åàø éîìâ]åá[ úåùòì )åá (
ããà åáúëé íìë êøôñ ìòå äéì åî) èì÷ íéìäú
æè ( àùãå÷ áäéã éàî åøèð àìã åäìë ïåðéà ïàî

 àîìò ïî åãøèúàå ïåì àåä êéøá) åðãúàå
àðéã àåääá (áø øîà äãåäé áø øîà íúä ïðú 

 ãçå ãç ìëå àéìéì éåä ïøèî úìúã àðçëùà
 ãë ùð øáá àåä êéøá àùãå÷ã àðééðò úéà

ôðé øàúùàå äéðî äéúîùð ÷)ã( àîìåâ àåää
 éî÷ àéìéì ìëá à÷ìñ äéúîùðå äéñøò ìò íéàð

 éáø øîà àåä êéøá àùãå÷]÷çöé[ àéä äàëæ éà 
 äãåäé áø øîà øáì äì ïééçã àì éàå äîò ïàãç

 áéúëã éàî áø øîà)ç ä øéù ( íëúà éúòáùä
 úåðá]íéìùåøé[ åãéâú äî éãåã úà åàöîú íà 

éðà äáäà úìåçù åì:  
 ,אמר רבי פנחס אמר רבי יהודה

הנשמה  ,"םיהשבעתי אתכם בנות ירושל"
 להיכנסאומרת לאותם הנשמות הזוכות 

 והם הנקראות בנות ,לירושלים של מעלה
 ולפיכך ,כנס שםהיירושלים על שזוכות ל

השבעתי אתכם בנות "ומרת להם הנשמה א
זה  ,"אם תמצאו את דודי" ,"םיירושל

 זה זיו , רב אמר.הקדוש ברוך הוא
מה תגידו לו " .האספקלריה של מעלה

ות מהזיו שלו א להנ,"שחולת אהבה אני
שחולת " ,רב הונא אמר. ולהסתופף בצלו

סוף יאותה התשוקה והכ ,"אהבה אני
אני לפיכך , )הבל(שכספתי בעולם על הכל 

 זו אהבה שאוהבת , רבי יהודה אמר.חולה
 , שכיון שנשלם קצו של גוף.הנשמה לגוף

 כמו שנאמר ,אותם הימים שנגזרו עליו
ויקם אברהם " , מה כתוב,"ויהיו חיי שרה"

אמר רב יהודה אמר . ' וגו"מעל פני מתו
 שכתוב ,דם זהו מה כתוב בפסוק ק,רב

ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון "
 ,רבי יצחק אמר רבי יוחנן". ןבארץ כנע

  ברא

 éúòáùä äãåäé éáø øîà ñçðô éáø øîà
 íúåàì úøîåà äîùðä íìùåøé úåðá íëúà
 íäå äìòî ìù íéìùåøéì ñðëéì úåëåæä úåîùðä
 íù ñðëéì úåëåæù ìò íìùåøé úåðá úåàø÷ðä
 íëúà éúòáùä íäì úøîåà äîùðä êëéôìå
 àùãå÷ àã éãåã úà åàöîú íà íìùåøé úåðá

øá äìòî ìù äàéøì÷ôñà åéæ äæ øîà áø àåä êé
 åìù åéæî úåðäéì éðà äáäà úìåçù åì åãéâú äî
 äáäà úìåçù øîà àðåä áø åìöá óôåúñäìå
 ìò íìåòá éúôñëù óåñëäå ä÷åùúä äúåà éðà
 äáäà åæ øîà äãåäé éáø äìåç éðà êëéôì ìëä
 ìù åö÷ íìùðù ïåéëã óåâì äîùðä úáäåàù

øæâðù íéîéä íúåà óåâ øîà úàã äîë åéìò å
 áéúë äî äøù ééç åéäéå)â âë úéùàøá ( í÷éå
åâå åúî éðô ìòî íäøáà ' øîà äãåäé áø øîà

 áéúëã äæ íãå÷ ÷åñôá áéúë äî áø)á íù (
 õøàá ïåøáç àéä òáøà úéø÷á äøù úîúå

àøá ïðçåé éáø øîà ÷çöé éáø ïòðë  

  áë÷/á  
  øäæ  

ושפחה כי ' תחת עבד כי ימלוך וגו' וגו
כסה אורו  והמלך הזה מ".רתהיתירש גב

 ולכן. ונחשך עד שנטהר ומתחבר למעלה

åâå ' êåìîé éë ãáò úçúåâå ' ùøéú éë äçôùå
 êùçúàå äéøåäð àéñëúà êìî éàäå äúøéáâ
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 משום שנפרד השדה ,השעיר של ראש חדש
 ולא שורות בשדה ,ההוא מן המלך הקדוש

 וכשהוא נעבד .הזו ברכות מן המלך הזה
 .' וגו"כי בשדה מצאה" אז כתוב ,לשדה הזו

  . כמו שנתבאר,"כי בשדה"

 øéòù êë ïéâáå àìéòì øáçúàå éëãúàã ãò
øã" àùéã÷ àëìîî äãù àåää ùøôúàã ïéâá ç

 ãëå êìî éàäî ïàëøá äãù éàäá ïééøù àìå
 áéúë ïéãë äãù éàäì ãáòð åäéà)ë áë íéøáã (

åâå äàöî äãùá éë 'øîúàã äîë äãùá éë:  
 באה חוה לעולם ונדבקה ,בא וראה

 וגרמה מות ,זוהמא והטיל בה ,בנחש הזה
 באה שרה וירדה ועלתה .לעולם ולבעלה
ויעל אברם " כמו שנאמר ,ולא נדבקה בו

 בא נח ".ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו
וישת מן היין וישכר " , מה כתוב,לעולם
ומשום שאברהם ושרה לא . ' וגו"ויתגל

ים עליונים לה  זכתה לחילכן ,נדבקו בו
הביטו " זהו שכתוב .ולבעלה ולבניה אחריה

 ".קרתםוצבתם ואל מקבת בור נואל צור ח
  שזכתה בהם,"ויהיו חיי שרה"ועל כן 

ולא כתוב בכל הנשים ויהיו חיי  ,בכולם
 ועל כן ,היא נדבקה בחיים , בכולם וכן,חוה

  .שלה היו החיים

 éàäá ú÷áãúà àîìòì äåç úúà éæç àú
ìéèàå àéåç àîìòì àúåî àîøâå àîäåæ äá 

 ú÷áãúà àìå ú÷ìñå úúçðå äøù úúà äìòáìå
 øîà úàã äîë äéá)à âé úéùàøá ( íøáà ìòéå

 çð àúà åì øùà ìëå åúùàå àåä íéøöîî
 áéúë äî àîìòì)àë è íù ( ïééä ïî úùéå

åâå ìâúéå øëùéå ' àì äøùå íäøáàã ïéâáå
äéá å÷áãúàà ïéàìò ïééçì äúëæ äøù êë ïéâá 

ää äàøúá àäðáìå äìòáìå äì" ã)à àð äéòùé (
 íúø÷åð øåá úá÷î ìàå íúáöåç øåö ìà åèéáä
 àìå åäìëá åäá äúëæã äøù ééç åéäéå àã ìòå
 àéä àìëá ïëå äåç ééç åéäéå éùð åäìëá áéúë

ïééç ååä äìéã àã ìòå ïééçá ú÷áãúà:  
 אותם החיים כולם ".ויהיו חיי שרה"

ועשרים " , למעלה"מאה שנה" .למעלה
 כולם , למעלה"ושבע שנים" , למעלה"שנה

  ,אמר רבי שמעון. היו כראוי

åéäéåáïééç ïåðéà äøù ééç âàìéòì åäìë ã äàî 
 íéðù òáùå àìéòì äðù íéøùòå àìéòì äðù

áø øîà úåàé à÷ãë ååä åäìë àìéòìéïåòîù :  

  àúôñåúä:  
, הזהאשרי מי שמקטין את עצמו בעולם 

 וכך . בעולם ההואכמה הוא גדול ועליון
הוא  , מי שהוא קטן,פתח ראש הישיבה

 שכתוב ,הוא קטן , מי שהוא גדול,גדול
 מאה שהוא חשבון .' וגו"ויהיו חיי שרה"

 קטן השנים אחד .גדול כתוב בו שנה
 , שבע שהוא חשבון קטן.הקטין אותו

  . שכתוב שנים,בה אותויהגדיל אותו ור
אינו מגדל למי ה "הקב שבא וראה

 אשרי . ולא מקטין אלא למתגדל,שמקטין
 כה ,הוא מי שמקטין את עצמו בעולם הזה

 מי .ד כאן ע,הוא גדול בעלוי לאותו העולם
 מי שקצר , מי שקצר יתקצר,שפסק יפסק

äàëæå àîìò éàäá äéîøâ øéòæàã ïàî åäéà 
òå áø åäéà äîë çúô éëäå àîìò àåääá äàì

 ïàî áø åäéà øéòæ åäéàã ïàî àúáéúî áø
 áéúëã øéòæ åäéà áø åäéàã)à âë úéùàøá (

åâå äøù ééç åéäéå ' áúë áø ïáùåç åäéàã äàî
 åäéàã òáù äéì øéòæà ãç ïéðùã åøéòæ äðù äéá
 àú íéðù áéúëã äéì éáøå äéì éâñà øéòæ ïáùåç

á÷ éáø àìã éæç"øéòæàãì àìà ä øéòæà àìå 
 éàäá äéîøâ øòæàã ïàî åäéà äàëæ éáøãì àìà

ò àîìò àåääì àéåìòá áø åäéà äîë àîìò" ë
 øö÷ã ïàî øö÷úé øö÷ã ïàî ÷ñôúé ÷ñôã ïàî

                                                           

אם כי העצם שלהם הוא , כל התכונות רעות הנמצאות בישראל הם רק על דרך מקרה, מכיוון שכן א
 ).ד"ב מא ע"ה ח"דע(טוב גמור 

 @.מ התוספתא מתחיל כאן" בדפב
  ).א"ד( כל אריכות הכתוב שהזכיר בכל מקום שנה הוא נדרש למעלתה ג
 ).זהר הרקיע( כולהון חיין לעילא ד
 ).א"ד(א "א ובדף קסב ע"שלח קסח ע' פתא זו נדפסת במקומה בפ תוסה
י באתי לכלל ישוב י צריך להבין איך יתיישב דרוש זה עם פשט הפסוק שמדבר בשני חיי שרה ואני בענו

 ).א"נ(ן "מאי. בריש ספר הקטן דברים אחדים
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 מי שפוסק בדברי , רצונו לומר.יתארך
יפסקו חייו מן  ,תורה על דברים בטלים

 מי .בעולם ההוא קיים העולם הזה ודינו
 ,א מאריך תוך מנוחהשמקצר באמן ול

 מי שאומר .יתקצר מהחיים של העולם הזה
 ןף ולקצר את הקר"ף האלו צריך לחט,אחד
 ומי . ולא יתעכב באות הזו כלל,שלה

 אלו החדושים .ייוחשיעשה את זה יתארכו 
וחאי בישיבה של שהגידו לרבי שמעון בר י

  .מעלה

ø êøàúé" ïéìî ìò àúééøåàã ïéìî ÷ñôã ïàî ì
 éäåéç ïå÷ñôúé ïéìèá>éàäî <)àåääî( àîìò 

 àìå ïîà øö÷ã ïàî àîìò àåääá àîéé÷ äéðéãå
éøàî ïàî àîìò éàäã ïééçî øö÷úé àçééð åâ ê

ìà àôèçì êéøèöà ãçà øîàã"ø÷ øö÷ìå óð à
 ãéáòéã ïàîå ììë úåà éàäá áëòé àìå äéìéã
 åãéâäù íéùåãç íä åìà åééç ïåëøàúé àã

áùøì"äìòî ìù äáéùéá éà:  

  íìòðä ùøãî:  
הקדוש ברוך הוא את האדם והכניס בו 

י  אמר רב.ארבעה דברים הנחלקים בגוף
 , רבי יצחק אמר.ברים בגוףו המח,יהודה

 שהם חולקים להתפרש כל ,הנחלקים בגוף
 .אחד ליסודו כשיוצא האדם מן העולם הזה

 ,ברים בגוף בחייוו המח,רבי יהודה אמר
זה  ,"ותמת שרה"משמע מהפסוק שכתוב 

אלו ארבעה  ,"בקרית ארבע" ,הגוף
ברים ושהיו מח ,"היא חברון" ,היסודות

בעולם הזה  "בארץ כנען" .בגופו בחייו
  .הבוחר אדם בזמן מועט

 äòáøà åá ñéðëäå íãàì àåä êéøá àùãå÷
 äãåäé éáø øîà óåâá íé÷ìçðä íéøáã
 óåâá íé÷ìçðä øîà ÷çöé éáø óåâá íéøáåçîä
 àöåéùë åãåñéì ãçà ìë ùøôúäì íé÷ìåç íäù
 íéøáåçîä øîà äãåäé éáø äæä íìåòä ïî íãàä

ëã àø÷î òîùî åééçá óåâá áéú) âë úéùàøá
á ( åìà òáøà úéø÷á óåâä äæ äøù úîúå

 åôåâá íéøáåçî åéäù ïåøáç àéä úåãåñé òáøàä
 ïîæá íãà øçåáä äæä íìåòá ïòðë õøàá åééçá

èòåî:  
 ".תהוד לשרה ולבכוויבא אברהם לספ"

 כל שבעת הימים , ששנינו)שכתוב(היינו 
נפשו של אדם פוקדת לגופו ומתאבלת 

אך בשרו עליו יכאב "  זהו שכתוב.עליו
ויבא " ,ו זדוגמא כ".ונפשו עליו תאבל

ויבא " ,"תהוד לשרה ולבכואברהם לספ
זה  "ד לשרהולספ" ,זו היא הנשמה "אברהם

 בשעה שהנשמה ,אמר רבי יצחק. הגוף
 הגוף שוכב ,זוכה ועולה למקום מעלתה

יבוא " זהו שכתוב ,בשלום וינוח על משכבו
 מה ".נכחולך ושלום ינוחו על משכבותם ה

 הנשמה ,אמר רבי יצחק". לך נכחווה"זה 
איך זה  ,לך נכחו למקום העדן הגנוז להוה

נכחה   מזה נשמע,אמר רבי יהודה, משמע
 והיא , ובשעה שאינה זוכה.א"כתוב בה

  ראויה לקבל

 äúåëáìå äøùì ãåôñì íäøáà àáéå)íù (
 åðééä)áéúëã (]ïðúã[ ìù åùôð íéîéä úòáù ìë 

ôåâì úã÷åô íãàää åéìò úìáàúîå å" ã) áåéà
àë ãé ( ìáàú åéìò åùôðå áàëé åéìò åøùá êà

 äøùì ãåôñì íäøáà àáéå àðååâ éàäë
 ãåôñì äîùðä àéä åæ íäøáà àáéå äúåëáìå
 äîùðäù äòùá ÷çöé éáø øîà óåâä äæ äøùì
 íåìùá áëåù óåâä äúìòî íå÷îì äìåòå äëåæ

ää åáëùî ìò çåðéå" ã)äéòùéá æð  (íåìù àáé 
 äçëð êìåä éàî äçëð êìåä íúåáëùî ìò åçåðé
 ïãòä íå÷îì äçëð êìåä äîùðä ÷çöé éáø øîà
 éàäî äãåäé éáø øîà òîùî éàî äì æåðâä

áéúë äçëð òîùîáäá " äëåæ äðéàù äòùáå à
ìá÷ì äéåàø àéäå  

  âë÷/à  
  øäæ  

  מה שונה, את סוד הדברבא וראה
 ובאותם שבע אמר ,שאמר שנהבכולם 

 ,"מאה שנה ועשרים שנה"תוב  שכ,שנים

 øîàã åäìëá àðù éàî äìîã àæø éæç àú
 äðùäðùâáå  áéúëã íéðù øîàã òáù ïåðéà

                                                                                                                                                                                     

 .ו" מוסגר בדפ– ל מעלהי בישיבה ש" אלו הם חדושים שהגידו לרשבא
 ).הערת הזוהר(' א אות ג"ב בד”לעיל פג ע' ו ועי"בוא' לפנינו כ ב
 .י" מאמרי רשבשער' עי ג
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 . אלא הכל אחד,"שבע שנים"ואחר כך 
א הכל כאחד בסוד "נ(כלל הכל  "מאה שנה"

 , וכן עשרים שנה,של מאה ברכות בכל יום
 .יםמ של כל הנסתנסתם ה,שנכלל העליון

 הקדוש ). הסוד של היחוד, כתוב שנהלכןו
 נסתם ה,ברוך הוא שנכלל ממקום עליון

 בסוד של מאה ,הים במאמשל כל הנסת
 לכן ו, וכן עשרים שנה,ברכות של כל יום

 שלא נפרדים , סוד היחוד,כתוב שנה
שבע השנים . המחשבה והיובל לעולמים

 . שלמעלהנסתםפרדו ויצאו מכלל הנהללו 
 אבל נפרדים ,ואף על גב שהכל יחוד אחד

בדין ורחמים בכמה צדדים ודרכים מה 
וד  ס, כתוב שנהלכן ו,שלא היה כך למעלה

 שבע השנים .היחוד שלא נפרד לעולמים
הללו נפרדים בדין ורחמים בכמה צדדים 

 בשבע לכן ו,ודרכים מה שאין כן למעלה
 .השנים הללו כתוב בהם שנים ולא שנה

 ,"ויהיו חיי שרה" .נקראים חייםוכולם 
  . למעלההתקיימו שנבראו ו,שהיו ממש

)à âë úéùàøá ( øúáìå äðù íéøùòå äðù äàî
 àììë äðù äàî ãç àìåë àìà íéðù òáù

 àìëã>ð" ìëá ïàëøá äàîã àæøá àãçë àìë à
 àîéúñ äàìò ìéìëúàã äðù íéøùò ïëå àîåé

àãåçéã àæø äðù áéúë êë ïéâáå ïéîéúñ ìëã< 
á÷" ìëã àîéúñ äàìò øúàî ìéìëúàã ä

ïéîéúñà àîåé ìëã ïàëøá äàîã àæøá äàîá 
 àæø äðù áéúë êë ïéâáå äðù íéøùò ïëå

ùøôúà àìã àãåçéãá ïéîìòì àìáåéå äáùçî 
ïùøôúà ïéìà ïéðù òáùâ÷ôðå à àììëî ï

 àãç àãåçé àìëã áâ ìò óàå àìéòìã äàîéúñ
ïùøôúî ìáàã ïéøèñ äîëá éîçøå àðéãá 

éúë êë ïéâáå àìéòì éëä éåä àìã äî ïéçøåàå á
 òáù ïéîìòì ùøôúà àìã àãåçéã àæø äðù

ùøôúà ïéìà íéðùà äîëá éîçøå àðéãá ï
 ïéâáå àìéòì éëä éåä àìã äî ïéçøåàå ïéøèñ

êëä äðù àìå íéðù åäá áéúë íéðù òáù ïéìàá 
 ùîî ååäã äøù ééç åéäéå íééç ïåø÷à åäìëå

àìéòì åîéé÷úàå åàéøáúàã:  
 שהרי , הנה פרשוה,אמר רבי חייא

 הוא היה בן שלשים ,נעקד יצחקכאשר 
 , מתה שרה, וכיון שנעקד,ושבע שנים

ד לשרה וויבא אברהם לספ"שכתוב 
 ,ריה באו מהר המ, מאין בא".תהוולבכ

 ואותם שלשים ושבע .ד את יצחקומלעק
שנים מיום שנולד יצחק ועד השעה 

 ודאי כחשבון , הם היו חיי שרה,שנעקד
 ,יו בגימטריא שלשים ושבע שנים ה,ו"ויהי

  . משנולד יצחק ועד שנעקד,כמו שנתבאר

 àééç éáø øîà)å( ãë àäã äåî÷åà àä
 ïåéëå äåä íéðù òáùå ïéúìú øá ÷çöé ã÷òúà

 áéúëã äøù úúéî ÷çöé ã÷òúàã)á íù ( àáéå
 øäî àá ïéàî äúåëáìå äøùì ãåôñì íäøáà

 àá äéøåîä]î[ ïéúìú ïåðéàå ÷çöéì äéì ã÷òîì
é ãéìééúàã àîåéî ïéðù òáùå àúòù ãò ÷çö

 åéäéå ïáùåçë éàãå äøù ééç ååä ïåðéà ã÷òúàã
éøèîéâá" øîúàã äîë ååä ïéðù òáùå ïéúìú à

ã÷òúàã ãò ÷çöé ãéìéúàãî:  
' מזמור שירו לה" ,רבי יוסי פתח ואמר

שיר חדש כי נפלאות עשה הושיעה לו 
 הפסוק הזה בארוהו ".ימינו וזרוע קדשו

 ככתוב ,החברים שהפרות אמרו אותו
, "וישרנה"מהו  ".וישרנה הפרות בדרך"

 ואיזו שירה הן ,שהיו אומרות שירה חדשה

 øîàå çúô éñåé éáø)à çö íéìäú(å øåîæî 
äéì åøéùå" äòéùåä äùò úåàìôð éë ùãç øéù ä

 àéøáç åäåî÷åà àø÷ éàä åùã÷ òåøæå åðéîé åì
úåøôãæ áéúëã äîë äåøîà )ù"áé å à ( äðøùéå

                                                                                                                                                                                     

שבע ' דכלולה מלמעלה ראש מעשר עד עשר הרי מאה וכן כשכלולה מחכמה ובינה הרי כ'  פירוש המא
 ).א"נ(מ "ימי הבנין הם שבע המתפרשין א

 )הערת הזוהר(ב ” צא עב
 .יהל אור' עי ג
 ).א"ד(א ”דמה דף ז עק עיין בגליון בהד
 כתיב שנה רזא דיחודא דלא אתפרש לעלמין שבע שנים אלין אתפרשן בדינא ורחמי בכמה סטרין ה

  .א" נמחק בהגהות הגר– ואורחין מה דלא הוי הכי לעילא ובגין כך
 ).א"ד(ב ” תרומה קלז עו
 ).א"ד(א ”והר תרומה קנח עב ז”כד ע' ז ד"ב דע" בפז
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שיר חדש כי ' מזמור שירו לה" ,אמרו
 שכל מה ,כאן יש להסתכל". נפלאות עשה

 כולם ,שברא הקדוש ברוך הוא בעולם
 בין למעלה ,אומרים שירה ותשבחות לפניו

 ואם תאמר שהם מעצמם היו .בין למטה
 שזהו ,כך זה ודאי , הזואומרים את השירה

 . הארון היה על גבן, אבל אלו.סוד עליון
 ,עליהם ושמוהו למעלההונח וכיון שהארון 

 שהרי כיון ,שירה) וקטלא ש(הן שרו 
 היו גועות כדרך שאר ,שננטל מהן הארון

 ודאי .הפרות של העולם ולא אמרו שירה
  שהארון

 åøéù øåîæî åøîà äøéù éàîå àúãç àúøéù
åäéì" úéà àëä äùò úåàìôð éë ùãç øéù ä

á÷ àøáã äî ìëã àìëúñàì"ìåë àîìòá ä åä
 ïéá àìéòì ïéá äéî÷ àúøéùå ïçáùåú éøîà

àå àúúì åäééîøâî åäðéàã àîéú éååäà éøîà 
éàãå àåä éëä àã àúøéùáäàìò àæøã â åäéà 

 àðåøàã ïåéëå åäééáâ ìò äåä àðåøà éðä ìáà
ìò ìé÷úùàé äåéåùå åäé åøéøù ïåðéà àìéòì]ð" à

åëéëù àì[ åäééðî ìéèðúàã ïåéë àäã àúøéù 
â ååä àðåøà àìå àîìòã úåøô øàù çøåàë ïàò

àðåøà éàãåå àúøéù åøîà:  
  íìòðä ùøãî:  
 הולכת משוממת ומבקרת בכל ,נשהוע

  .יום את הגוף ואת הקבר
 íåé ìëá úø÷áîå úîîåùî úëìåä äùðåò

øá÷ìå óåâì:  
 , עצם הקולית הקשה הזה,אמר רבי יוסי

 הולך ,כשהולך בסריחות לכאן ולכאן
 כך .שר חדשיםומבקר את מקומו שנים ע

 הולכת ,נשוהנשמה ההיא שראויה לקבל ע
 ופוקדת את מקומה שנים ,בחוץ בעולם

אמר . עשר חדשים בבתי הקברות ובעולם
ויקם אברהם " שכתוב בא וראה ,רבי יהודה

 והרי , אמר רבי אבא.' וגו"מעל פני מתו
שנינו שכאשר הנשמה היא בשלמות 

 ונקראת אברהם ,א" נוספת לה ה,עליונה
 וכאן אתה אומר כאשר ,מות עליונהבשל

 ".ויקם אברהם" שכתוב ,אינו צדיק כל כך
עשית שמי שיושב בכסא יורד לתוך קטן 

ויקם אברהם מעל " ,אלא כך גזרתי. תחתון
 , שאמר רבי בו אמר רבי זריקא,"פני מתו

 ,נהודיכשהנשמה ראויה לעלות למקום ע
נה על הגוף הקדוש שיוצאת ידם מגוק

 זהו .ולה למקום מעלתה ואחר כך ע,משם
 זה ,"ויקם אברהם מעל פני מתו"שכתוב 

  .הגוף
אלו שאר גופות  ,"וידבר אל בני חת"

ם תחתים ונהלמיה )בני( שהם ,הצדיקים
 חתים על שהם .בעולם למען יראת קונם

 אמר רבי . ולמה צריכה אותם.שוכני עפר
 ,שהיה( ועל , הכל כתובים במנין,יהודה

 ãë àúåðéãø÷ã àúéìå÷ éàä éñåé éáø øîà
àúåçéøñá ìéæàã äì ø÷áîå ìæà ïàëìå ïàëì 

 àéää àúîùð êë éçøé øñéøú äøúàì
 àîìòá øáì äìæà àùðò àìá÷ì àéæçúàã
 éøá÷ éúáá éçøé øñéøú äøúàì äì úã÷ôîå

úëã éæç àú äãåäé éáø øîà àîìòáå áé
)â âë úéùàøá (åâå åúî éðô ìòî íäøáà í÷éå '

 àéä àúîùð ãëã ïðú àäå àáà éáø øîà
 äàìò àîåìùúá]ä äá óñåúéð ' úàø÷ðå
àîåìùúá íäøáà[ >äàìò< øîà úà àëäå 

 íäøáà í÷éå áéúëã êë ìë äàëæ àúéì ãëã
 øèåæ åâá úéçð àéñøëá áéúéã ïàî úãáò

àðøæâ éëä àìà äàúú ðô ìòî íäøáà í÷éå é
 äîùðäùë à÷éøæ éáø øîà åá éáø øîàã åúî

 íãå÷ äðãò íå÷îì úåìòì äéåàø>äðéâî <
)äðéâä( êë øçàå íùî úàöåéù ùåã÷ä óåâä ìò 

ää äúìòî íå÷îì äìåò" ìòî íäøáà í÷éå ã
 óåâä åäæ åúî éðô  

 úç éðá ìà øáãéå)íù ( úåôåâ øàù åìà
 íäù íé÷éãöä)éðá (ä íìåòá íéîìäðå íéúçú

 úàøé ïòîì íðå÷)å( øôò éðëåù íäù ìò íéúç

                                                                                                                                                                                     

  .ו"מוסגר בדפ א
 ).א"ד(' ורזא איהו לעילא אבל כו'  פיב
 .יהל אור' עי ג
י איזה מכה שבו "א דהיינו שנשף ממקומו עת עצם הירך שהוא קשה וחזק מאד וכשהוא הולך בסריחוד

 כך הענין. ב חדש"מ הולך ומבקר אותו מקום שהיה בו עד י" מאיחותרפ שהולך בס"והיינו אע' מ אזל וכו"מ
 ).א"ד(ב חדש "ז י"בעוה' הנשמה עם הגוף שפוקדת מקומ
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 ומה . במנין עמהם הגוף)א זה היה אותו"ד
  ,אמר להם בדרך פיוס ובדרך כבוד

 àðééðîá àìë äãåäé éáø øîà åäì äëéøö éàîàå
ïéáéúëà ìòå )éåäã( ]àåää éåä àã[ àðééðîá àôåâ 

ãåáë êøãáå ñåéô êøãá åäì øîà äîå ïåäîò  

  âë÷/á  
  øäæ  

 הרי ".מזמור. "שעל גבן עשה אותן לזמר
 "מזמור לדוד" ובכל כתוב . ונתבאר,בארנו

 . וכאן לא אמר דוד כלל,"זמורלדוד מ"או 
 לזמר רוח הקודש שעתידה ,אלא מזמור

זמן שיקים הקדוש ברוך הוא את לאותו 
 ".שיר חדש' שירו לה" ואז ,ישראל מן העפר

 שהרי שירה כזו לא נאמרה ,אז הוא חדש
  .מיום שנברא העולם

אין כל חדש תחת " כתוב ,אמר רבי חייא
  והיא, וכאן שירה זו היא חדש,"השמש

 ומי , שהרי תחת השמש היא,תחת השמש
 . ואז יש חדש תחת השמש, זו הלבנה,היא

 ומי הם ,"כי נפלאות עשה" משום ,מהל
הושיעה לו ימינו " זה שכתוב ,הנפלאות

   את, את מי,"הושיעה לו" ".וזרוע קדשו

 àä øåîæî àøîæì ïåì ãéáò åäééáâ ìòã
 øîúàå àðîé÷åàå åà ãåãì øåîæî áéúë àìëá

îæî ãåãì øåîæî àìà ììë ãåã øîà àì àëäå øå
 íé÷åéã àðîæì äéì àøîæì ïéîæ àùãå÷ çåøã

á÷"åäéì åøéù ïéãëå àøôòî ìàøùéì ä" øéù ä
 àì éàäë àúøéù àäã ùãç åäéà ïéãë ùãç

à àîìò éøáúàã àîåéî øîúà" áéúë àééç ø
)è à úìä÷ ( àëäå ùîùä úçú ùãç ìë ïéàå

ã ùîùä úçú éäéàå ùãç éäéà àã àúøéù àä
 ïéãëå àøäéñ àã åäéà éàîå éåäì àùîù úåçú

 ïéâá àîòè éàî ùîùä úçú ùãç éåä) íéìäú
à çö ( éàä úåàìôð ïåðéà ïàîå äùò úåàìôð éë

 áéúëã)íù ( åùã÷ òåøæå åðéîé åì äòéùåä
ïàîì åì äòéùåä:  

  àúôñåú:  
רבי יוסי בן רבי יהודה הלך לראות את 

את  יאמר מר אם שמע , אמר לו.רבי חייא
יתא י איך אמרו בעלי הבר,הפרשה הזו

 אשרי חלקם , אמר.שפרשוה בענין הנשמה
 שכך התורה היא ,של הצדיקים בעולם הבא

 שאף על גב ,ן גדול של מיםיבלבם כמעי
ב המים פותחים מֹר שסותמים אותו

 רבי ,שמעובא . לכל עברינות שנובעים ימע
 , אני אמר לך בפרשה הזו.אהובאתה  ,יוסי

ן גוף האדם נכנס בחשבון לעולם אי
 עד שתראה הנשמה ,מההצדיקים על יד דּו

. פנקס סימן שנותנים לה הכרובים בגן עדן
אחר  אני שמעתי ש,אמר רבי יוסי

 היא הולכת לעלות ,הנשמה נכנסת לשםש
 אבל . ולא לרדת למטה,למקומה למעלה

 נעשית אפוטרופוס ,דם שתעלה ותכנסוק
אוי הוא  ומראה לו שר,מההגוף על יד דּו

אמר רבי . לקבל שכר ארבע מאות עולמות
 שהרי דומה , הנה רבי אלעזר אמר,חייא

 . משום שמכריזים עליה בגן עדן,דםויודע ק
שבזמן שנותנים לה  ,אבל אני כך שמעתי

á éñåé éáø" àééç éáøì éîçéîì ìæà äãåäé ø
à" åøîà êéä àúùøô éàä òîù éà øî àîéì ì

 øîà àúîùðã àðééðòá äåùøôã àúéðúî éøàî
äé÷ìåç äàëæ>ïå< êëã éúàã àîìòá àé÷éãöã 

 àòåáîë ïåäáìá àúééøåà àéä óàã àéîã àáø
àééî úåàéâñî äéì ïéîéúñîã áâ ìòá éçúô 

 éñåé éáø òîù àú øáéò ìëì ïéòáðã ïéòåáî
 íìåòì àúùøô éàäá êì àîéà àðà úà àîéçø
 ãé ìò íé÷éãöä ïåáùçá ñðëð íãàä óåâ ïéà
 ïéðúåðù äðîéñ ñ÷ðô äîùðä äàøúù ãò äîåã

âá íéáåøëä äì" àðòîù àðà éñåé éáø øîà ò
) àãàúîùð( ] àäãã øúá[ àéä ïîú úìééò

 àúúì úçéîì àìå àìéòì äøúàì à÷ìñì úìæà
 ñåôåøèôà úùòð ñðëúå äìòúù íãå÷ ìáà
 ìá÷ì àåä éåàøù åì äàøîå äîåã ãé ìò óåâä
 àä àééç éáø øîà úåîìåò úåàî òáøà øëù
 íåùî íãå÷ òãé äîåã àäã øîà øæòìà éáø
 àðòîù êë àðà ìáà ïãòã àúðâá äìò éæøëîã

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ "א.  פירוש רק הצדיקים הם נכתבין במניןא
 ).א"נ(ב "הרש.  פירוש מריבוי המים שבמבוע פוקדים ובוקעים הסתימה ויוצאים המים לחוץב
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 חוזרת על הגוף להכניסו בפתק של ,פנקס
אך אם " זהו שכתוב .הצדיקים על ידי דומה

אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח 
 הכסוף של ו זה,"כסף השדה" מה זה ".ממני

ארבע מאות העולמות שנותנים לו 
  .שהוליר

òá éã àôåâ ìò øæç àñ÷ðô äì ïéáäéã àðã
 äîåãã éåãé ìò àé÷éãöã à÷úôá äéì ìéòàì

]àã[ ä áéúëã àåä)âé âë úéùàøá ( äúà íà êà
 óñë åäî éðîî ç÷ äãùä óñë éúúð éðòîù åì

àã äãùäàåä  àôåñë  ïéîìòã úåàî òáøà
àðñçàì äéì ïéáäéã:  

כשרב יוסף היה שומע הפרשה הזו 
 , מי שהוא עפר, היה אומר,מראשי הישיבה

 , מי יזכה ומי יקום, הוא זוכה לזה)ריק(איך 
אמר . ' וגו"'מי יעלה בהר ה"זהו שכתוב 

וישמע " , מה שכתובבא וראה ,רבי אבא
ן ול אברהם לעפרואברהם אל עפרון וישק

סוף הגדול שהם י זהו הכ".את הכסף
ארבע מאות שקל " .סופיםיעולמות וכ

ארבע מאות עולמות והנאות  ,"כסף
 ,רב נחמן אמר ,"חרובר לסוע" .וכסופים

ר כל שערי שמים וירושלים של ושיעב
  . ואין מוחה בידו,מעלה

ואחרי כן קבר " , מה כתובבא וראה
 ונמנה עם שאר ".אברהם את שרה אשתו

 על הממונההצדיקים בחבורתם מפתק של 
 כל , כך למדנו, אמר רבי יצחק.ידי דומה

על נים ואותם שכתובים בידי דומה וממ
 יקומו לזמן שעתיד להחיות שוכני ,ידו

 אוי לרשעים שאינם כתובים על ידו .עפר
 ועל זה . שיאבדו בגיהנם לעולמים,בפתק
כל הנמצא ובעת ההיא ימלט עמך "נאמר 

  ".כתוב בספר
  

 àúùøô òîù äåä ãë óñåé áø]àã[ 
 åäéàã ïàî øîà äåä àúáéúîã ïåäéøàîî

à÷ éàî àøôò >àð÷éø <)àð÷éã(äì éëæ  ïàî éà
ää íå÷é ïàîå äëæé" ã)â ãë íéìäú ( äìòé éî

åäé øäá"åâå ä 'î éæç àú àáà éáø øîàä 
ã áéúë)æè âë úéùàøá ( ìà íäøáà òîùéå

 àåä àã óñëä úà ïåøôòì íäøáà ìå÷ùéå ïåøôò
 òáøà ïéôåñëå ïéîìò ïåðéàã àúáø àôåñë
 úåàðäå úåîìåò úåàî òáøà óñë ì÷ù úåàî

ïéôåñëåà øçåñì øáåò  ìë øåáòéù øîà ïîçð áø
 äãéá äçåî ïéàå äìòî ìù íìùåøéå íéîù éøòù

 áéúë äî éæç àú)èé íù ( øá÷ ïë éøçàå
 øàù íò äðîðå åúùà äøù úà íäøáà
 éåãé ìò àðîîã à÷úôî íúøåáçá íé÷éãöä
 ïåðéà ìë àðøéîâ éëä ÷çöé éáø øîà äîåãã
 ïåîå÷é éåãé ìò ïðîîå äîåãã éåãéá ïéáéúëã

éîæã àðîæì ïåäì éåå àøôò éøééã àéçàì ï
 åãáàéù à÷úôá éåãé ìò ïéáéúë àìã àéòéùøì

 øîàð àã ìòå ïéîìòì íðäéâá)à áé ìàéðã (
øôñá áåúë àöîðä ìë êîò èìîé àåää úòáå:  

  íìòðä ùøãî:  
 שהגוף הזה ,' וגו"גר ותושב אנכי עמכם"
 אמר . במנין אחד עמכם בחבור הזהואה@

ו בני חת את ויענ" , ראה מה כתוב,רבי
 כמו כן בדרך כבוד בדרך ,' וגו"אברהם

שמענו אדני נשיא " זהו שכתוב .פיוס
נשיא אלהים "מה זה ". אלהים אתה בתוכנו

דם שיצא הצדיק ו ק, אמר רבי פנחס".אתה
 בת קול יוצאת בכל יום על ,מן העולם

 הכינו מקום ,אותם הצדיקים בגן עדן
 , ועל כן הם אומרים.לפלוני שיבא לכאן

מאת אלהים מלמעלה אתה נשיא בכל יום 
 במבחר ,"במבחר קברינו" .בתוכנו

בחרים ו בחבורת הצדיקים המ,הצדיקים
 ואיש . הכניסהו בחשבון עמנו,מנה אותו

 כי כלנו שמחים ,ממנו לא ימנע את המנין

åâå íëîò éëðà áùåúå øâ ')ã âë úéùàøá (
 àôåâ éàäã]éåä[ ãç àðééðîá  àã àøåáçá ïåëîò

 áéúë äî äàø éáø øîà)ä íù ( úç éðá åðòéå
åâå íäøáà úà ' ñåéô êøãá ãåáë êøãá ïë åîë

ää" ã)å íù (ðòîùåéäìà àéùð éðåãà " äúà í
éäìà àéùð éàî åðëåúá" ñçðô éáø øîà äúà í

 úàöåé ìå÷ úá íìåòä ïî ÷éãöä àöéù íãå÷
å÷î åðéëä ïãò ïâá íé÷éãöä íúåà ìò íåé ìëá í

 úàî íéøîåà íä ïë ìòå ïàëì àáéù éðåìôì
éäìà" åðëåúá íåé ìëá àéùð äúà äìòîìî í

 úøåáçá íé÷éãöä øçáîá åðéøá÷ øçáîá
 åäñéðëä åúåà äðî íéøçáåîä íé÷éãöä
 éë ïééðîä úà òðîé àì åðîî ùéàå åðîò ïåáùçá

                                                           

 ).א"ד( ותענוגים בעולם הבא א
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  :íåìù åì íéîéã÷îå åá íéçîù åðìåë  .בו ומקדימים לו שלום
  ïá éñåé éáø øîà  אמר רבי יוסי

  ë÷ã/à  
  øäæ  

 ,אותה הדרגה שאמרה את השירה הזו
 .משום שבהם נסמכה בימין ובשמאל

 ודאי לאותה הדרגה ,"הושיעה לו ימינו"
 בזמן שיקומו מתי , מתי.של המזמור הזה

 ואז יהיה חדש ,עולם ויתעוררו מן העפר
 ,רבי יוסי אמר. מה שלא נעשה בעולם הזה

בזמן שיעשה הקדוש ברוך הוא נקמות 
 , אז תאמר השירה,שביל ישראלבעולם ב

שהרי אחר כך יתעוררו מן העפר המתים 
 ,של העולם ויתחדש העולם בקיום שלם

 ,כבתחלה שהמות שולט בעולם(שלא יהיה 
 ,א כרת ומיתה בעולם"נ משום שהנחש

 גרם ) הנחש מהעולם שהוא גרםויעבור
 ונטמא העולם ונחשכו ,מות בעולם לכל

  .פניו

 àúøéù øîàã àâøã àåääì åäáã ïéâá àã
 åðéîé åì äòéùåä àìàîùáå àðéîéá êéîúñà

øåîæî éàäã àâøã àåääì éàãåà àðîæá éúîéà 
 àäé ïéãë àøôòî ïåøòúéå àîìò éúî ïåîå÷éã
 éñåé éáø àîìò éàäá ãéáòúà àìã äî ùãç

á÷ ãéáòéã àðîæá øîà" àîìòá ïéî÷åð ä
 àäã àúøéù øîàúé ïéãë ìàøùéã åäééðéâá

øôòî ïåøòúé øúáì àîìò ùãçúéå àîìò éúî à
 éåäéì àìã íéìù íåé÷á) èéìùã àúéîã÷ë
àéåçã ïéâá àîìòá àúåî (]ð" äúéîå úøë à

 àéåç øáòúéå àîìòáîàîìò[ ã àúåî íéøâ
 àìëì àîìòá]å[ àîìò áàúñà]êéùçúàå [

)êéùçàå(éåôðà á:  
ואיבה אשית בינך ובין " כתוב ,בא וראה

עם חלפו " ככתוב ,"ואיבה" מה זה ".האשה
ניות משוטטות ו שהנה כמה א".אניות אבה

ניות וספינות ו ויש א,בתוך הים הגדול
ניות שהנחש ו ואותן הא.נפרדות זו מזו

. ניות אבהו נקראות א,הזה שט בתוכן
ובין " .'זו אשה יראת ה ,"בינך ובין האשה"

אלו שאר עמים עובדי עבודת  ,"זרעך
 .אלו ישראל ,"ובין זרעה" .כוכבים ומזלות

זה הקדוש ברוך הוא  ,"א ישופך ראשהו"
 שכתוב ,שעתיד לבער אותו מן העולם

רוח ואת " וכתוב ,"בלע המות לנצח"
זה  ,"ראש". " אעביר מן הארץהטומאה

 שהרי אז ,ררו המתיםלעתיד לבא כשיתעו
 שהוא ,ש בראםשיתקיי ,שהעולם יהיה רא
זה  ,"ואתה תשופנו עקב" .העולם העליון

 ,קב ואינו בקיום כעת שהוא ע,בעולם הזה
ואותו הנחש נושך את העולם ומחשיך פני 

  .הבריות

 áéúë éæç àú)åè â úéùàøá ( úéùà äáéàå
 áéúëãë äáéàå éàî äùàä ïéáå êðéá) è áåéà

åë ( ïàèù ïéáøà äîë àäã äáà úåéðà íò åôìç
 ïî àã ïùøôúî ïðéôñå ïéáøà úéàå àáø àîé åâ

äééååâá èàù ùçð éàäã ïéáøà ïåðéàå àã ïåø÷à å
 úàøé äùà àã äùàä ïéáå êðéá äáà úåéðà

åäé"åëòò ïéîò øàù ïéìà êòøæ ïéáå ä" ïéáå í
 ùàø êôåùé àåä ìàøùé ïéìà äòøæ) â úéùàøá

åè (àãâá÷ " áéúëã àîìòî äéì àøòáì ïéîæã ä
)ç äë äéòùé ( áéúëå çöðì úåîä òìá) âé äéøëæ

á ( àã ùàø õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå
 àðîæì éåäì ïéãë àäã àéúéî ïåøòúéã éúàã

àø àîìò"àøá íéé÷úéã ù" àîìò åäéàã ù
 á÷ò åðôåùú äúàå äàìò)åè â úéùàøá ( àã

 åäéà åàìå á÷ò åäéàã àúùä àîìò éàäá
 éôðà êéùçàå àîìòì êéùð àéåç àåääå àîåé÷á

ïééøá:  
 הימים של אדם נבראו ועמדו ,בא וראה

ימו י כיון שהסת.באותם הדרגות העליונות
ימי " שכתוב , באותן הדרגותהתקייםל

 מכאן .' וגו"שנותינו בהם שבעים שנה

 ïåðéàá åîéé÷å åàéøáúà ùð øáã ïéîåé éæç àú
îééñîã ïåéë ïéàìò ïéâøãå ïåðéàá àîéé÷úàì 

 áéúëã ïéâøã)äúé ö íéì ( íäá åðéúåðù éîé
åâå äðù íéòáù ' àâøã úéì äàìäìå ïàëî

                                                           

 .)א"ד(א ”מזמור דא רוח קודשא ככתוב בתרומה קמ ע'  פיא
  .אריכות ביהל אור' עי ב
 .יהל אור' עי ג
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ם ורהב" ולכן ,התקייםוהלאה אין דרגה ל
אבל אותם .  והם כלא היו,"עמל ואון

  הימים של הצדיקים

áäøå êë ïéâáå àîéé÷úàì"íà ïåðéàå ïåàå ìîò 
ååä àìëáàéé÷éãöã ïéîåé ïåðéà ìáà :  

  íìòðä ùøãî:  
 כיון שהנשמה פוגעת ,בא וראה ,בן פזי

 לאחר כך פוגעת לאותו המלאך ,בהם ותדון
 נההממו מלאך , ששנינו. עליהםהממונה

 והוא מכריז ,על בתי הקברות ודומה שמו
ביניהם בכל יום על הצדיקים העתידים 

ן ו ומיד פוגעת בו כדי לשכ,כנס ביניהםיל
הגוף בהשקט ובבטחה ובמנוחה ובהנאה 

". וידבר אל עפרון" זהו שכתוב ).עליונה(
 . זה המלאך הנקרא דומה,אמר רבי ייסא

נה ו על שהוא ממ,ולמה נתכנה שמו עפרון
פקדו בידו כל פנקסי ו וה,שוכני עפרעל 

הצדיקים וחבורות החסידים השוכנים 
  . והוא עתיד להוציאם בחשבון,בעפר

 ïåãúå íäá úòâåô äîùðäù ïåéë éæç àú éæô
 íäéìò äðåîîä êàìîä åúåàì úòâåô êë øçàì
 åîù äîåãå éøá÷ éúá ìò äðåîî êàìî ïðúã
 íé÷éãöä ìò íåé ìëá íäéðéá æéøëî àåäå

éãéúòä éãë åá úòâåô ãéîå íäéðéá ñðëéì í
 äçåðîáå äçèááå è÷ùäá óåâä ïëùì]äàðäáå[ 

)äàìò (ää" ã)âé âë úéùàøá ( ïåøôò ìà øáãéå
 äîìå äîåã àø÷ðä êàìîä äæ àñéé éáø øîà
 éðëåù ìò äðåîî àåäù ìò ïåøôò åîù äðëúð
 úåøåáçå íé÷éãöä éñ÷ðô ìë åãéá åã÷ôåäå øôò

å øôòá íéðëåùä íéãéñçä íàéöåäì ãéúò àåä
ïåáùçá:  

 לעתיד לבא , אמר רבי אלעזר,ולמדנו
ד הקדוש ברוך הוא להחיות וכשיפק
 , על הקברותהממונה יקרא למלאך ,המתים

 ויתבע ממנו מנין כל המתים ,ודומה שמו
הצדיקים והחסידים ואותם גרי הצדק 

 והוא מוציאם בחשבון ,ושנהרגו על שמו
המוציא " זהו שכתוב .כמו שנטלם בחשבון

 ,ולמדנו". איש לא נעדר' במספר צבאם וגו
 נפשות ,אמר רבי שמואל ברבי יעקב

הרשעים נתונות בידו של מלאך זה ששמו 
 וכיון .דומה להכניסם בגיהנם ולדון שם

 עד , שוב אינן חוזרות,שנמסרות בידו
 וזה יראת דוד שנתירא .שיכנסו לגיהנם

עזרתה ' לולי ה" שנאמר ,כשעשה אותו עון
 אמר רבי ". כמעט שכנה דומה נפשילי

 הנשמה פוגעת לו להכניס אותו גוף ,ייסא
 זהו .עם שאר גופות הצדיקים בחשבונם

אמר רבי . ' וגו"וידבר אל עפרון"שכתוב 
 ראה מה , המלאך קודם ואומר לו,תנחום

 ".שב בתוך בני חתוועפרון י" ,כתוב למעלה
 והוא מקדים ואומר לו ,ן בעפרושחתו לשכ

 זהו . אותו הגוף בחשבון הצדיקיםלהכניס
ויען עפרון החתי את אברהם "שכתוב 

 ".כל באי שער עירו לאמרבבאזני בני חת 

 àáì ãéúòì øæòìà éáø øîà àðàúå
 íéúîä úåéçäì àåä êåøá ùåã÷ä ãå÷ôéùë
 åîù äîåãå úåøá÷ä ìò äðåîîä êàìîì àø÷é

îî òáúéå íéãéñçäå íé÷éãöä íéúîä ìë ïéðî åð
 íàéöåî àåäå åîù ìò åâøäðùå ÷ãöä éøâ íúåàå

íìèðù åîë ïåáùçáâää ïåáùçá " ã) î äéòùé
åë (åâå íàáö øôñîá àéöåîä ' øãòð àì ùéà

 úåùôð á÷òé éáøá ìàåîù éáø øîà àðàúå
 äîåã åîùù äæ êàìî ìù åãéá úåðåúð íéòùøä

ëå íù ïåãìå íðäéâá íñéðëäì åãéá úåøñîðù ïåé
 úàøé äæå íðäéâì åñðëéù ãò úåøæåç ïðéà áåù

 øîàðù ïåò åúåà äùòùë àøééúðù ãåã) íéìäú
æé ãö (åäé éìåì" äîåã äðëù èòîë éì äúøæò ä

 ñéðëäì åì úòâåô äîùðä àñéé éáø øîà éùôð
 åúåà]óåâ[ íðåáùçá íé÷éãöä úåôåâ øàù íò 

ää" ïåøôò ìà øáãéå ã]åâå'[ éáø øîà  íåçðú
 äìòîì áéúë äî äàø åì øîåàå íãå÷ êàìîä

)é âë úéùàøá ( úç éðá êåúá áùåé ïåøôòå
 åì øîåàå íéã÷î àåäå øôòá ïåëùì åúçù

ää íé÷éãöä ïåáùçá óåâä åúåà ñéðëäì" ã)íù (
 úç éðá éðæàá íäøáà úà éúçä ïåøôò ïòéå

                                                                                                                                                                                     

 .יהל אור' עי א
כ צדיקים הם "כ יורדים לקליפות משא"ואח'  עד מדמטה מחסלה למעל פירוש ששנות הרשעים הם מב

 ).א"נ(מ "א. עד למעלה חסד ומשם עולים' ממטה מ
 )הערת הזוהר(ב ” שמות צז עג
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 רב נחמן ".לכל באי שער עירו"מה זה 
   אותם,אמר

áìëà éàî øîàì åøéò øòù éàá áìëá øòù éàá 
à øîà ïîçð áø åøéòïåðé  

  ãë÷/á  
  øäæ  

ויהיו חיי " כמו שנאמר ,התקיימוהיו ו
 ".ואלה ימי שני חיי אברהם" וכן ,"שרה

 שכתוב , כך גם כתוב בישמעאל,ואם תאמר
 , אלא שחזר בתשובה,"שני חיי ישמעאל"

  .ועל כן קרא בימיו ויהיו

 äøù ééç åéäéå øîà úàã äîë åîéé÷úàå ååä
 éàå íäøáà ééç éðù éîé äìàå ïëå éîð éëä àîéú

 áéúëã ìàòîùéá áéúë)æé äë úéùàøá ( éðù
 éø÷ àã ìòå øãäà äáåùúá àìà ìàòîùé ééç

åéäéå éåîåéáâ:  
 רבי אבא ".ותמת שרה בקרית ארבע"
 , לא היו בכל נשות העולםו זדוגמא כ,אמר

שהרי נאמר חשבון ימיה ושנותיה וקיומה 
 ,בעולם ואותו המקום שבו היא נקברה

א היתה כמו שרה בכל אלא להראות של
 ,ואם תאמר הנה מרים. נשות העולם

] זה[ ,"ותמת שם מרים ותקבר שם"שכתוב 
, להראות את סרחונם של ישראלבא כדי 

ישראל אלא עם שהרי המים לא הלכו 
 אבל לא נאמר במיתתה כמו ,בזכות מרים

אשריך " ,רבי יהודה פתח. שנאמר בשרה
 ".ארץ שמלכך בן חורים ושריך בעת יאכלו

 אבל יש לנו ,הפסוק הזה בארוהו החברים
אשריהם ישראל שהקדוש  ,להסתכל בו

ברוך הוא נתן להם תורה לדעת כל הדרכים 
 , ולגלות להם סודות עליוניםסתומותה

זו ארץ  ,"אשריך ארץ. "והרי זה נתבאר
 משום שהמלך שלה מזמין לה כל ,החיים

 ,הברכות שהתברכה מהאבות העליונים
וא עומד להריק עליה  שה,ו"הסוד של וא
 בן היובל ,ן והוא בן חורי,ברכות תמיד

 בן העולם ,שמוציא את העבדים לחרות
העליון שמוציא תמיד את כל החיים וכל 

מעיד  והכל ,משחהההאור וכל שמן 
 כמו , הבן הבכור הזה לארץ הזו)משפיע(

אשריך " לכן ו,"רי ישראלובני בכ"שנאמר 
כך אי לך ארץ שמל"ומה שנאמר ". ארץ
 שהארץ התחתונה הזו , כמו שבארוה,"נער

 òáøà úéø÷á äøù úîúå)á âë íù ( éáø
 àîìò éùð ìëá ååä àì àã àðååâë øîà àáà

å àäîåé ïáùåç øîúà àäã àäîåé÷å àäðù
 àìà äéá úøá÷úàã øúà àåääå àîìòá
 éàå àîìò éùð ìëá äøùë äåä àìã äàæçàì

íéøî àä àîéúã áéúëã )à ë øáãîá ( úîúå
 àðçøñ äàæçàì ïéâá íù øá÷úå íéøî íù

 éìæà àì àééî àäã àúà à÷ ìàøùéã>åäì <
)åäá( àì ìáà íéøîã àúåëæá àìà ìàøùéá 

ø äøùá øîúàã äîë äúúéîá øîúà äãåäé éá
 çúô)æé é úìä÷ ( ïéøåç ïá êëìîù õøà êéøùà

àø÷ éàä åìëàé úòá êéøùåä àééøáç äåî÷åà 
 ïåðéà ïéàëæã äéá àìëúñàì ïì úéà ìáà

á÷ã ìàøùé" ìë òãðîì àúééøåà ïåì áäé ä
 àäå ïéàìò ïéæø ïåì àééìâúàìå ïéîéúñ ïéçøåà
 àëìîã ïéâá íééçä õøà àã õøà êéøùà øîúà

ì ïéîæà äìéã ïäáàî àëøáúàã ïàëøá ìë ä
àåã àæø ïéàìò" äìò à÷øàì àîéé÷ åäéàã å

 ÷éôàã àìáåé ïá ïéøåç ïá åäéàå øéãú ïàëøá
øá åøéçì ïéãáò]à[ øéãú ÷éôàã äàìò àîìòã 

àìëå úåáø çùî ìëå åøéäð ìëå ïééç ìë ãéâðàå 
 øîà úàã äîë õøà éàäì àøëåá àøá éàä

)áë ã úåîù ( ïéâáå ìàøùé éøåëá éðá êéøùà êë
øîúàã äîå õøà) æè é úìä÷( õøà êì éà 

                                                                                                                                                                                     

 .וכן הוא לשון הפסוק, )ו"דפ(לכל  א
 ).ו"דפ(לכל  ב
ונמצא שעתיד . א ואהדר לשרההל ביומ" והנכון שצ.שני חיי ישמעאלואלה  תימה דלא כתיב ויהיו אלא ג

שנה חיים מצד ' ז שאחר ע"חיה שיהיה קיום העולם וחיותו מצד הבינה כעין הצדיקים בעוהתאחר הלהיות 
שיר חדש להורות שמה שעתיד להיות יש ' יוסי קרא דמזמור שירו לה' ל ולהכי פתח ר"הבינה דומיא דלעת

 ).א"נ(ח "ז. דוגמתו עתה לצדיקים
 .ג"ב קלא ע"ה ח"דע' עי ד
 )הערת הזוהר(ב ” צה עה
 .ו" דפ- אעיד  ו
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והעולם העליון לא יונקים אלא מתוך 
 והכל , של הערלה)של מעלה(שלטון 

 , כמו שבארוה,מאותו המלך שנקרא נער
  .אוי לארץ שצריכה לינק כך

 õøà éàäã äåî÷åàã äîë øòð êëìîù õøà
 åâî àìà à÷ðé àì äàúú àîìòå äàúú

 àúåðèìù)àìéòã (]òãøäì[ àëìî àåääî àìëå 
 êéøèöàã àòøàì éåå äåî÷åàã äîë øòð éø÷àã

éëä à÷ðéìà:  
  :)éàä éæç àúá) õøà   הנער הזה,בא וראה

  íìòðä ùøãî:  
 שאמר רב .נסו בכתב חשבון פנקסושנכ

 חשבון על יד דומה )על( וכך נגזר ,נחמן
 ובחשבון הפתק ,נכנסים לבתי הקברות

נה על ו והוא ממ,עתיד להוציא אותם
  .שוכני העפר

 ïîçð áø øîàã äéñ÷ðô ïáùåç áúëá åìàòã
 øæâúà éëäå]ã[ ïåáùç ìò)éåãé ìò] (åéãé[ äîåãã 

 à÷úô ïáùåçáå éøá÷ éúáá ïéìàò à÷ôàì ïéîæ
àøôò éøééã ìò äðåîî àåäå ïåì:  

השדה נתתי לך והמערה אשר "מה זה 
 של שלוה הבטחה , אמר רבי יוסי,"בו

 , אמר רבי שלום בר מניומי.ומנוחה רבה
אין לך כל צדיק וצדיק מאותם העוסקים 
בתורה שאין לו מאתים עולמות וכסופים 

ומאתים " זהו שכתוב .בשביל התורה
 על "ומאתים" ".יוטרים את פרולנ

לו נהרגו על ישמוסרים עצמם בכל יום כא
וכך ( ,ו הפסוק הזה ונצחו כמ,שת שמווקד

 "'ואהבת את ה"ב ו שכת,אמרו בפסוק הזה
ון את לבו בפסוק ו כל המכ,ולמדנו, 'וגו

 ,שת שמוור נפשו על קדו למס)הזה כדי
מעלה עליו הכתוב כאלו נהרג בכל יום 

רגנו כל והכי עליך " זהו שכתוב .עליו
 כל המוסר נפשו , אמר רב נחמן".היום

 נוחל ארבע מאות עולמות ,בפסוק זה
 והרי שנינו , אמר רב יוסף.לעולם הבא

 , מאתים על התורה, אמר רב נחמן.מאתים
תם על שמסר עצמו בכל יום על וומא
  .שת שמווקד

 åäî)àé âë úéùàøá ( êì éúúð äãùä
ùã àã÷ôä éñåé éáø øîà åá øùà äøòîäå äåì

áø äçåðîåà êì ïéà éîåéðî øá íåìù éáø øîà 
 ïéàù äøåúá íé÷ñåòä íúåàî ÷éãöå ÷éãö ìë

]åì) [åá(äøåúä ìéáùá ïéôåñëå úåîìåò íéúàî â 
ää" ã)áé ç øéù ( åéøô úà íéøèåðì íéúàîå

 åìéàë íåé ìëá íîöò íéøñåîù ìò íéúàîå
 à÷åñô éàäë åçöð åîù úùåã÷ ìò åâøäð>ð" à

àäá åøîà êëå áéúëã à÷åñô é)ä å íéøáã (
åäé úà úáäàå"åâå ä ' åáì ïéåëîä ìë àðàúå

éãë à÷åñô éàäá< åîù úùåã÷ ìò åùôð øåñîì 
 åéìò íåé ìëá âøäð åìàë áåúëä åéìò äìòî

ää" ã)âë ãî íéìäú ( íåéä ìë åðâøåä êéìò éë
 à÷åñô éàäá åùôð øñåîä ìë ïîçð áø øîà

úåîìåò úåàî òáøà ìçåðãàáä íìåòì  áø øîà 
 íéúàî ïðú àäå óñåé]íéúàî ïîçð áø øîà[ ìò 

 ìò íåé ìëá åîöò øñîù ìò íéúàîå äøåúä
åîù úùåã÷:  

 : משנה.' וגו"ואברהם זקן בא בימים"
 , על כל פנים כך הוא,אמר רבי אלעזר
 ההוא , שנעשית הנשמה,שהמשנה הזו יפה

והנה אופן אחד בארץ אצל "שכתוב בו 
מו שאמור באותה  כ,"החיות לארבעת פניו

 ,אמר לו רבי אבא. יתא הראשונהיהבר
 כך , אמר לו.יאמר לנו מר מאותה המשנה

התפרש בשלש עשרה מדות הרחמים 
 פתח . אבל כאן יש לנו לומר,יבפרשה של

åâå íéîéá àá ï÷æ íäøáàå ')à ãë úéùàøá (
 àåä êë íéðô ìë ìò øæòìà éáø øîà ïéúéðúî

ãéáòúàã øéôù ïéúéðúî éàäã)å( àåää àúîùð 
 äéá áéúëã)åè à ìà÷æçé (äðäå ãçà ïôåà 

 øåîàãë åéðô úòáøàì úåéçä ìöà õøàá
 àáà éáø äéì øîà àúééî÷ àúéðúî àéääá
 éëä äéì øîà ïéúéðúî àéääî øî ïì àîéì
 àúùøôá éîçøã ïìéëî øùò úìúá ùøôúà

                                                                                                                                                                                     

  .יהל אור' עי א
 .ו"דפ נוסף ב–נער  ב
  .ב ודברינו שם"לעיל צז ע' עי ג
  ).ו"לש(א "ז רפח ע"ב ואד"ר קכח ע"אד ד
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אחת היא יונתי תמתי אחת היא " ,ואמר
 מה היא , אמר רבי אלעזר.' וגו"לאמה

שאנו קוראים כאן בשיר השירים לשון 
אלא אמר . שם בתורה לשון זכר ו,נקבה

 כאן בתורה נקרא בלשון זכר ,רבי אלעזר
 מפני שהגוף אצל הנשמה כאשה ,אצל הגוף
  ,אצל הזכר

éìéãà øîàå çúô øîéîì ïì úéà àëä ìáà ) øéù
è å (åâå äîàì àéä úçà éúîú éúðåé àéä úçà '

 àéä éàî øæòìà éáø øîà]ã[ àëä ïðéø÷ ïðà
 íúäå àúá÷åðã àðùéì íéøéùä øéùá
 øæòìà éáø øîà àìà àøåëãã àðùéì àúééøåàá
 éðôî óåâä ìöà øëæ ïåùìá àø÷ð äøåúá àëä

øëæä ìöà äùàë äîùðä ìöà óåâäù  
  äë÷/à  
  øäæ  

 רק כשנוטל ברכות ,אין לו מעצמו כלום
 , וכל הפעמים שנמנעו ממנו,לעתים ידועים
 והברכות נמנעות ,ה ונחשכתונפגמה הלבנ

 . אוי לעולם שצריך לינק בשעה הזו.ממנו
 בכמה דינים נדון העולם הזה טרם ,ועוד

 , בדין ונעשהמתקיים שהכל ,יונק ממנו
ותמת שרה " ,בא וראה). כך(ונתבאר 

 משום שלא היתה ,סוד הוא ,"בקרית ארבע
 ולא ,מיתתה על ידי אותו הנחש עקלתון

עולם ששולט שלט בה כמו שאר בני ה
ם  ועל ידו מתו בני העולם מיום שגר,בהם

ם  פרט למשה ואהרן ומרי,להם אדם
 ומשום כבוד ".'על פי ה"שכתוב בהם 

אבל . 'השכינה לא כתוב במרים על פי ה
 הסוד של ".בקרית ארבע"בשרה כתוב 

 . ולא על ידי אחר,קרית ארבע בסוד עליון
בקרית " , ולא בנחש,"בקרית ארבע"

 שהתחבר דוד המלך ,א חברון הי,"ארבע
 ועל כן לא היתה מיתתה ביד ,עם האבות

  .אחר אלא בקרית ארבע

 ïàëøá ìéèð ãë øá íåìë äéîøâî äéì úéì
 íéâôúàå äéðî åòðîúàã ïéðîæ ìëå ïòéãé ïéðîæì
 éåå äéðî åòðîúà ïàëøáå êùçúàå àøäéñ
 ãåòå àúòù àéääá à÷ðéì êéøèöàã àîìòì

îìò éàä ïãúà ïéðéã äîëá äéðî à÷ðé àì ãò à
 äåî÷åàå ãáòúàå íéé÷úà àðéãá àìëã)éëä (

òáøà úéø÷á äøù úîúå éæç àú ) âë úéùàøá
á (àæøá àãé ìò äúúéî äåä àìã ïéâá åäéà 

 éðá øàùë äá èìù àìå äàîé÷ò ùçð àåääã
 àîìò éðá åúî äéãé ìòå åäá èéìù åäéàã àîìò

íãà ïåì íéøâã àîåéîâùî øá "øäàå ä"éøîå ï" í
åäé éô ìò åäá áéúëã" àúðéëùã àø÷é ïéâáå ä

åäé éô ìò íéøîá áéúë àì" áéúë äøùá ìáà ä
òáøà úéø÷áã äàìò àæøá òáøà úéø÷ã àæø 

 ùçðá àìå òáøà úéø÷á àøçà àãé ìò àìå
 àëìî ãåã øáçúàã ïåøáç àéä òáøà úéø÷á
 àøçà àãéá äúúéî äåä àì àã ìòå ïäáàá

òáøà úéø÷á àìà:  
ר הימים של אדם  כאש,בא וראה

 האדם מתקיים , בדרגות עליונותהתקיימו
 בדרגות מתקיים כיון שלא .בעולם

 עד , יוצאים ויורדים למטה,העליונות
 .קרבים לדרגה הזו שבה שורה המותמתש

 וטסה ,ואז נוטלת רשות להוציא הנשמה
 ,העולם בפעם אחת ונוטלת הנשמה

 ïéâøãá åîéé÷úà ùð øáã ïéîåé ãë éæç àú
 íéé÷úà àìã ïåéë àîìòá ùð øá íéé÷úà ïéàìò
 åáéø÷ã ãò àúúì éúçðå é÷ôð ïéàìò ïéâøãá
 åùø ìéèð ïéãëå äéá àéøù àúåîã àâøã éàäì

]÷éôàì) [÷éôàå(àúîùð ä àðîæá àîìò ñàèå 

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"דפ(דיליה  א
 .יהל אור' עי ב
י "ל דנפקא נשמתייהו ע"י מלאך המות כדאיתא בזוהר י"י לא נפקא נשמתייהו ע"ג דהמתים בא" אעג

 ).א"נ(י שכינה עצמה "מלאך רחמים ורבותא דשרה דע
) ח"ע ז"מרים וצ בא בהעלם משום יקרא דשכינתא אך קשה דלמה לא כתב כי האי לישנא במיתת (ד

 ).א"נ) (ן"מאי(ל ועדיף טפי להשוותה למשה ואהרן "ש ילפינן כמשז"ונראה דמג
ל " ארזא ולא דק כי"עיין ד ).א"ד(א ” עובגליון פינחס רי'  תימה דהא אמרו מלאך המות בשמונה ועה

ל בדוחק גדול כי פשט "ואני בעניי אומר דבמקום ולא דק היה צ(ב "הרש.  באחתסבזמן המגפה הוא טא
ל דלהפלגה נקט הכי כיון דיש מציאות "הזוהר הוא כשממית לאחד לבד ולא יש מגפה כלל אמנם בדוחק י

 ).א"נ) (ן"מאי. ל"זה ועוד יש לידחק דעלמא לאו דוקא וק
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אותם  אשרי .ומטמא את הגוף ונשאר טמא
לא נטמאו ולא נשארה בהם הצדיקים ש

 באמצע הרקיע נקשר ,בא וראהו. מאהוט
 והוא נחש ,המאיר ומזהירדרך אחד 

 כולם  שכל הכוכבים הדקים,הרקיע
  והם,קשורים בו ועומדים בו תלי תלים

 על מעשי בני העולם )בצד(ממונים 
 כמה קבוצות מלאכי וז אדוגמכ. שבסתר

 דין יוצאות מזה הנחש העליון הקדמון
 וכולם ממונים ,ם שהתפתה בו אדםלעול

  מעשי@ צדב

àñå àúîùð ìéèðå àãç øàúùàå àôåâì äéì áé
 àìå åáàúñà àìã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ àáàñî

úåòöîàá éæç àúå àúåáàñî åäá øàúùàà 
àøéøèñ÷ àçøåà ãç øè÷úà àòé÷øãá åäéàå 

 ïéøéè÷ åäìë ïé÷é÷ã ïéáëë ìëã àòé÷øã àéåç
äéá éîéé÷å äéáâ åøéúñá ïðîî ïåðéàå ïéìú éìú 

)ñ"åøéèñá à (ë àã àðååâë àîìò éðá éãáåò äî
 äàìò àéåç éàäî àîìòì é÷ôð ïéøéäè éìéáç
 ïðîî åäìëå íãà äéá àúôúàã äàîã÷

ñáèåøéãéãáåò :  
  íìòðä ùøãî:  

 ,והנשמה כלפי מעלה כנקבה בפני הזכר
 בארבע ,שנינו שם. וכל אחד יורש מעלתו

 העדן מנטף  בכל יום)בשנה (פעמים בשעה
פות נהר גדול יויוצא מאותם הט, ןעל הג

 ושמונה ,בעה ראשיםהמתחלק לאר
 ומשם ,פות מנטף בכל יוםיוארבעים ט

ישבעו עצי " זהו שכתוב .שבעים אילני הגן
משקה הרים " מכאן , רבי תנחום אמר".'ה

 ועדן . זהו עדן, איזו היא עליה".מעליותיו
 למעלה , רבי יהודה אמר.באיזה מקום הוא

 , בערבות הוא, רבי יוסי אמר.מערבות הוא
נזי חיים טובים ברכה  שם ג,שהרי שנינו

 העליון ן והג,ושלום ונשמתן של צדיקים
 בארץ הגנוזן כנגדו והוא עדן למטה מכו

  .ונוטל ממנו שפע בכל יום

 äîùðäå>éáâì <]ìöà[ éðôá äá÷ðë äìòî 
 äòáøàá íúä ïðú ùøåé åúìòî ãçà ìëå øëæä

 íéîòô>äòùá< )äðùá ( ìò óèðî ïãò íåé ìëá
øäð úåôèä íúåàî àöåéå ïâä ÷ìçúîä ìåãâ 

 óèðî úåôè íéòáøàå äðîùå íéùàø äòáøàì
 íùîå íåé ìëá)ð(ää ïâä éðìéà íéòáù" ã

)æè ã÷ íéìäú (åäé éöò åòáùé" íåçðú éáø ä
 øîà]àëäî[) âé íù ( éà åéúåéìòî íéøä ä÷ùî

 éáø àåä íå÷î äæéàá ïãòå ïãò åäæ äéìò àéä åæ
 øîà éñåé éáø àåä úåáøòî äìòîì øîà äãåäé

áøòá íéáåè íééç éæðâ íù ïðú àäã àåä úå
âäå íé÷éãö ìù ïúîùðå íåìùå äëøáæåð)àåä íé( 

 ïåéìòä]àåä[ õøàá ïâ åãâðë ïååëî äèîì ïãò 
 ìëá òôù åðîî ìèåðå]íåé[:  

 שמונה וארבעים ,אמר רבי אבהו
 וכל אחד נטל ,נביאים עמדו להם לישראל

בחלקו תמצית טפה אחת מאותם טפות 
 ומה .נה וארבעים טפות שהם שמו,של עדן

אם כל נביא שנטל טפה אחת מהן היתה 
אדם  , על כל השאררוח הקודשמעלתו ב

הראשון שהיה מקבל משמונה וארבעים לא 
 מכאן אתה למד כמה היתה ,כל שכן
 וכי מאין ,רבי בא אמר רב כהנא. חכמתו

 אלא כך .היה להם לנביאים מאותן הטפות

 åãîò íéàéáð íéòáøàå äðîù åäáà éáø øîà
 äôè úéöîú å÷ìçá ìèð ãçà ìëå ìàøùéì íäì

àî úçà äðîù íäù ïãò ìù úåôè íúå
 äôè ìèðù àéáð ìë íà äîå úåôè íéòáøàå

 úçà]ïîä äúéä) [ïäîäéäð ( çåøá åúìòî 
÷äåïåùàøä íãà øàùä ìë ìò ùãå ìá÷î äéäù 

 ãîì äúà ïàëî ïëù ìë àì íéòáøàå äðîùî

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(' דרביי כוכרה סש א"ה ע" ספר לא
המאיר ומזהיר ואותו דרך הוא הליכת הנחש העליון וכל ככבים דקים וקטנים קשורים '  מקושר דרך אב

א מה שהם עוברים בסתירה כאומרו "בו ותולים ממנו וכולם שולטים על בני העולם להשגיח בסתירת ב
 ).א"ד(' ואינון ממנן בסתירו כו

' ד א"ש לעיל דף מ"ז הקשה עליו ממ"ק והרמ"זהו פירוש הרמ(א "ש בד"מ ).א"ד( תלי הו זש פירוג
 ).א"נ) (ב"י. והאריך בזה ומסיק שהוא מקום הנקרא אצל התוכנים בקעת החלבים

 )ו"דפ(בסתירו  ד
 .כן הוא בדרךאמת ולא מובן לי ואולי הוא טעות##* ה
 ).א"נ(מ "א. ח" ויש רמז אדם והאותיות בגימטריא מו
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 רוח , בכל טפה וטפה היוצאת מעדן,שנינו
 יש , ועל כן נגזר במשנה,חכמה יוצאת עמו

 ויש מים שמגדלים ,מים שמגדלים חכמים
 , ואותם המים שמגדלים חכמים.טפשים

שאמר . פות של עדןיאותם המים היו מט
  המים שבהם טפות יושבים,רבי יוסי

 מכל אותם ארבעת הנהרות )יתרים(
שם האחד " הוא שכתוב .הראשונים

 חדו המי,ד פישון מה זה שם האח".פישון
 , והוא הנופל בארץ מצרים, פישוןמכולם

 מצרים יותר )לישראל(ולפיכך היתה חכמת 
ומשנגזרה הגזרה שאבדה . מכל העולם

 נטל הקדוש ברוך הוא ,חכמת מצרים
  אותם הטפות וזרק אותם

 àìà úåôèä íúåàî íéàéáðì íäì äéä ïéàî éëå
ðú éëä çåø ïãòî úàöåéä äôèå äôè ìëá ï

 úéà ïéúéðúîá øæâúà ïë ìòå åîò àöåé äîëç
 ïéùôè ïìãâî àéî úéàå ïéîéëç ïìãâî àéî
 ïéôèî ååä àéî ïåðéà ïéîéëç ïìãâîã àéî ïåðéàå

 ïéáúé ïéôè äéáã àéî éñåé éáø øîàã ïãòã>ð" à
ïéøéúé< àåä äàîã÷ éøäð òáøà ïåðéà ìëî 

 áéúëã)é á úéùàøá (ù íù éàî ïåùéô ãçàä í
 ìôåðä àåäå ïåùéô íìëî ãçåéîä ïåùéô ãçàä

íéøöî õøàáà úîëç äúéä êëéôìå )ìàøùéì 
á(íìåòä ìëî øúåé íéøöîá äøæâ äøæâðùîå 
]äãáàù [)äãáàå áéúëã( ìèð íéøöî úîëç 

ïåì ÷øæå ïéôè íúåà àåä êéøá àùãå÷  
  äë÷/á  
  øäæ  

יעים ימס , בא אדם להטהרלכןו, העולם
 והסיוע של רבו מקיף אותו .ותו מלמעלהא

 ,בא האדם להטמא. ונשמר ונקרא קדוש
 ,כמה חבילות של אורות מזדמנים לו

 שורים בו ומסובבים אותו )סובבים(וכולם 
 וכולם . ונקרא טמא,ומטמאים אותו

 כמו ,הולכים ומכריזים לפניו טמא טמא
קשורים  וכולם ".וטמא טמא יקרא"שנאמר 

וני ונסתרים בכמה באותו הנחש הקדמ
  .מעשים של העולם

 äàëãúàì ùð øá éúà êë ïéâáå àîìò
 äéì àøçñ äéøàîã àòåéñå àìéòìî äéì ïéòééñî
 àáàúñàì ùð øá éúà ùåã÷ éø÷àå øîúñàå

 åäìëå äéì åðîãæà ïéøéäè éìéáç äîë)ïøçñ 
äéì ïééøùå(] äéá ïééøù[ ïéáàñîå äéì ïéøçñîå 

øëîå éìæà åäìëå àîè éø÷àå äéì àîè äéî÷ éæ
 øîà úàã äîë àîè)äî âé àø÷éå ( àîè àîèå

àø÷éâ äàîã÷ àéåéç àåääá ïéøéè÷ åäìëå 
àîìò éãáåò äîëá ïéøéèñå:  

רבי יצחק ורבי יוסי היו הולכים 
 תמהני על , אמר רבי יצחק.מטבריא ללוד

 שכל מעשי אותו הרשע ,אותו בלעם הרשע
 , וכאן למדנו סוד אחד,מאהוהיו מצד הט

 כולם ,יני נחשים של העולםשכל מ
 ,קשורים ויוצאים מאותו הנחש הקדמוני

 כל לכן ו.זוהמת מרוח טומאהשהוא 
הכשפים של העולם נקראים בשם הזה 

יוצאים מן הצד  וכולם ,)ועקרבים(נחשים 
ולא .  הנה הוא נטמא,זהב ומי שנמשך .הזה
 אלא שרוצה להטמא כדי למשך עליו ,עוד

 ,הרי שנינו ש.רוח טומאהאותו הצד של 
כך גם מושך עליו  , שמעורר האדםדוגמאכ

 ,שהו אם הוא מעורר בצד הקד.מלמעלה
 ואם .מלמעלה ומתקדש קדושה מושך עליו

כך מושך עליו  ,מאהוהוא מעורר בצד הט

 ãåìì àéøáèî éìæà ååä éñåé éáøå ÷çöé éáø
ðäååú ÷çöé éáø øîà íòìáã òùø àåää ìò à

 àáàñîã àøèñî ååä òùø àåääã éåãáåò ìëã
 àéùçð éðéæ ìëã àãç àæø àðôéìåà àëäå
 ùçð àåääî ïé÷ôðå ïøè÷úî ïåäìë àîìòã
 ìë êë ïéâáå àîäåæî àáàñî çåø åäéàã éðåîã÷
 íéùçð àã àîù ìò ïåø÷à àîìòã ïéùøç

)íéáø÷òå ( ïàîå é÷ôð àøèñ éàäî åäìëå
 éàäá êùîúàã]ã[ àìà ãåò àìå áàúñà àä

 àåää äéìò àëùîàì ïéâá àáàúñàì éòáã
 àáàñî çåøã àøèñ>ã< àðååâë ïðéðú àä

 àìéòìî äéìò êéùîà éîð éëä ùð øá øòúàã
 äéìò êéùîà äùåã÷ã àøèñá øòúà åäéà éà
 øòúà åäéà éàå ùã÷úàå àìéòìî äùåã÷

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"לש(ב "לעיל פא ע א
 ).ג"ב קכב ע"ה ח"דע(כולם ' הרי היא שורש כל הקלי ב
 ).ב"א עט ע"ה ח"דע(א "נ דסט"ן כנגד דונקט בכפל לשו ג
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 שהרי נאמר על מה . ונטמארוח הטומאה
. מטמאים אותו , בא אדם להטמא,ששנינו

ך עליו ו כדי למש, אותו בלעם הרשעלכן
 היה , מאותו הנחש העליוןח טומאהרו

 והיה עושה ,נטמא בכל לילה עם אתונו
ך ועמה מעשי אישות כדי להטמא ולמש

.  ואז עשה כשפיו ומעשיו,רוח טומאהעליו 
וראשית מעשיו היה נוטל נחש מאותם 

   וקורע, וקושר אותו לפניו,נחשים

 çåø äéìò êéùîà éëä àáàñîã àøèñá
ò øîúà àäã áàúñàå àáàñî ïðéðúã äî ì

 êë ïéâá äéì ïéáàñî àáàúñàì ùð øá éúà
 çåø äéìò àëùîàì ïéâá íòìáã òùø àåää
 ìëá áàúñà äåä äàìò ùçð àåääî àáàñî

úåùéà éãáåò äîò ãéáò äåäå äéðúàá àéìéìà 
 àáàñî çåø äéìò àëùîàìå àáàúñàì ïéâá
 éåä éåãáåòã àúåøéùå éåãáåòå éåùøç ãéáò ïéãëå

ïåðéàî ùçð ìéèðòæáå äéî÷ äéì øéè÷å ïééååç :  
  íìòðä ùøãî:  

 , באותו הנהר של גן עדן,באותו הגן
צא מעדן להשקות את וונהר י"שכתוב 

 , וזה היה מוליד ארבעה אחרים".הגן
 .חד הנולד ממנו פישון היהווהאחד המי

 ,פות שלא יצאו מהגןימשנטלו אלו הט
ומאותה הרוח . אבדה החכמה ממצרים

 ,כל נביא ונביאמצצו  ,ןשהיתה יוצאת מעד
 ,"מתהלך בגן לרוח היום" שכתוב והיינו

 וזה הוא ,זה בגן עדן לעתיד לבא וזוגנ
 ועל כן אמר ,הנהר שראה יחזקאל בנבואתו

 .' וגו"'כי מלאה הארץ דעה את ה"הכתוב 
  .שאותם מים תמיד מגדלים הידיעה בעולם

 ïãòã àúðâã àøäð àåääá àðâ àåääá
 áéúëã)é á úéùàøá ( úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå

 ãçàäå íéøçà äòáøà ãéìåî äéä äæå ïâä úà
 åìà åìèðùî äéä ïåùéô åðîî ãìåðä ãçåéîä
 íéøöîî äîëçä äãáà ïâäî åàöé àìù úåôèä

öîú ïãòî àöåé äéäù çåøä åúåàîå å)äåöîá( 
 áéúëã åðééäå àéáðå àéáð ìë)ç â íù ( êìäúî

ðâå íåéä çåøì ïâáæåãéúòì ïãò ïâá äæ  äæå àáì 
 øîà ïë ìòå åúàåáðá ìà÷æçé äàøù øäðä àåä

]áåúëä[) è àé äéòùé ( úà äòã õøàä äàìî éë
åäé"åâå ä' äòéãéä íéìãâî ãéîú íéî íúåàù 

íìåòá:  
 כל נשמתן של צדיקים ,שנו רבותינו

 ומה ממה שיורד מעדן .למעלה בעדן הן
לעומדים בו ונהנים  ,ישגא החכמה בעולם

.  על אחת כמה וכמהמהנאותיו וכסופיו
כנס י כיון שהנשמה זוכה ל,אמר רבי יצחק

ל השר " מיכא,בשערי ירושלים של מעלה
 מלאכי ,הגדול הולך עמה ומקדים לה שלום
מי זאת "השרת תמהים בה ושואלים עליה 

לה בין ו מי זאת ע".לה מן המדברוע
 ,העליונה מהגוף החרב שדומה להבל

 הוא משיב ".אדם להבל דמה"שכתוב 
היא יונתי תמתי אחת היא  אחת" ,אומרו

לאמה זו  ,"ִאָּמּה היא למיוחד היא אחת
 שהיא אם לנשמה ויולדת ,היא כסא הכבוד

ראוה בנות . " שנגזרה ממנה,האות
אלו שאר הנשמות שהן במעלתן  ,"ויאשרוה

 . והם הנקראות בנות ירושלים,למעלה
 , הנה חזרנו על מה שאמרנו,אמר רבי יוסי

 והאחרות ,נות ירושליםאלו נקראות ב

îì íé÷éãö ìù ïúîùð ìë ïðáø åðú ïãòá äìò
å ïä]äî[ íìåòá äîëçä àâùé ïãòî ãøåéù äîî 

 úçà ìò åéôåñëå åéúåàðäî ïéðäðå åá íéãîåòì
 äëåæ äîùðäù ïåéë ÷çöé éáø øîà äîëå äîë

àëéî äìòî ìù íéìùåøé éøòùá ñðëéì" øùä ì
 éëàìî íåìù äì íéã÷îå äîò êìåä ìåãâä

 äéìò íéìàåùå åá íéäîú úøùä)å â øéù ( éî
î äìåò úàæ íéðåéìòä ïéá äìåò úàæ éî øáãîä ï

]îï [ áéúëã ìáäì äîåãù áøçä óåâä) íéìäú
ã ãî÷ ( øîåàå áéùî àåä äîã ìáäì íãà) øéù

è å ( úçà úãçåéî àéä úçà éúîú éúðåé àéä
 úçà àéä ãåáëä àñë àéä åæ äîàì äîàì àéä

 äì úãìåéå äîùðì íà àéäù]äøæâðù[ äðîî 
äåøùàéå úåðá äåàø) äéù"è å ù( øàù åìà 

 úåàø÷ðä íäå äìòîì ïúìòîá ïäù úåîùðä
 äî ìò àðøæç àä éñåé éáø øîà íìùåøé úåðá

                                                                                                                                                                                     

ל ולא עוד אלא שאתה עושה עמי " שבלעם היה מטמא עצמו באתון שלו שזינה עמה וכמו שארזא
 ).א"ד(' מעשה אישות וכו

 ).ו"דפ(ימצו  ב
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 ,"ראוה בנות ויאשרוה" .נקראות בנות לוט
שאר הנשמות משבחות לה ואומרות שלום 

מלכות אלו  ,"מלכות ופילגשים" .בואך
 ופילגשים הם גרי .האבות שהם מלכות

משבחות ומקלסות אותה עד כולם . הצדק
   ואזי הנשמה במעלתה,שנכנסת למעלה

 úåøçàäå íìùåøé úåðá úåàø÷ð åìà ïøîàã
 øàù äåøùàéå úåðá äåàø èåì úåðá úåàø÷ð
 êàåá íåìù úåøîåàå äì úåçáùî úåîùðä

 úåëìî]íéùâìôå) [íéùâìôäå( åìà úåëìî 
íéùâìôå úåëìî íäù úåáàää ï ÷ãöä éøéâ 

 úñðëðù ãò äúåà úåñì÷îå úåçáùî íìë
äúìòîá äîùðä éæàå äìòîì  

  åë÷/à  
  øäæ  

 ונוטל , ומוציא את לשונו,את ראשו
 ועושה ממנו ,עשבים ידועים ושורף הכל

 אחר כך נוטל את ראש אותו .רת אחתוקט
 ועושה ,הנחש וקורע אותו לארבעה צדדים

 ,דגול אחיועושה ע. רת אחרתוממנו קט
 ,והיה אומר דברים ועושה מעשים אחרים

עד שמשך עליו רוחות טמאות ומודיעות לו 
 ועושה בהם מעשים כפי מה ,מה שצריך

 .שהם יודעים מצד אותו הנחש של הרקיע
שך ו עד שמ,משם נמשך במעשיו ובכשפיו

ומכאן .  הנחש הקדמוניעליו רוח מאותו
 לכן ו.היה יודע ידיעות וכשפים וקסמים

א הלך כפעם בפעם לקראת ול"כתוב 
רש וקר והשי והע. נחשים ודאי,"נחשים

 ואחר כך . כמו שנתבאר, הואבטומאה
  .ראשית הכל אינו אלא בנחש

 ïòéãé ïéáùò ìéèðå äéðùéì ÷éôàå äéùéø
 øúáì àãç àúøè÷ äéðî ãéáòå àìë ãé÷åàå
 ïéøèñ òáøàì äéì òæáå àéåç àåääã àùéø ìéèð

ãéáòå àøçà àúøè÷ äéðî ãéáòå ãç àìåâò 
 ãò ïéðøçà ïéãáåò ãéáòå ïéìî øîà äåäå
 äî äéì ïéòéãåàå ïéáàñî ïéçåø äéìò êéùîàã

 éåãáåò åäá ãéáòå êéøèöàã] ïåðéàã äî íåôë
 àòé÷øã àéåç àåääã àøèñî éòãé]å[ ïîúî

éåãáåòá êùîúà[ äéìò êéùîàã ãò éåùøçå 
 ïòéãé òãé äåä àëäîå äàîã÷ ùçð àåääî çåø

éîñå÷å ïéùøçå áéúë êë ïéâáå ï)à ãë øáãîá (
 íéùçð íéùçð úàø÷ì íòôá íòôë êìä àìå
 äîë åäéà àúåáàñîá àùøùå àø÷òå éàãå
 àìà åäéà åàì àìëã àúåøéù øúáìå øîúàã

ùçðá:  
 למה כל מיני כשפים ,אמר רבי יוסי

 , אמר לו.וקסמים לא נמצאים אלא בנשים
  הטיל בה, משבא נחש על חוה,כך למדנו

 כך זה , אמר.יל בה ולא בבעלההט .זוהמא
 , אמר. בא רבי יוסי ונשק לרבי יצחק.ודאי

כמה פעמים שאלתי על הדבר הזה ולא 
 כל המעשים ,אמר לו. זכיתי בו אלא כעת

 מאיזה מקום ,הללו וכל מה שידע בלעם
 אבל באותם . מאביו, אמר לו.למד אותם
 למד כל , שהיא ארץ קדם,הררי קדם

 משום שבאותם ,הכשפים וכל מיני קסמים
ל "א ועזא"ההרים הם המלאכים עז

 והם ,הפיל אותם מן השמיםה "הקבש
 ומודיעים ,קשורים בשלשלאות של ברזל

 , ומשם היה יודע בלעם.כשפים לבני אדם
מן ארם ינחני בלק מלך מואב "כמו שנאמר 
ולא " והרי כתוב ,אמר לו". מהררי קדם

הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל 

 ïéîñå÷å ïéùøç éðééæ ìë éàîà éñåé éáø øîà
à àééùðá àìà åçëúùà àì" àðôéìåà éëä ì

ìéèà äá àîäåæ äá ìéèä äåç ìò ùçð àúàãî 
 éñåé éáø àúà éàãå àåä éëä øîà äìòáá àìå
 àðìéàù ïéðîæ äîë øîà ÷çöé éáøì äé÷ùðå
 äéì øîà àúùä àìà äá àðéëæ àìå äìî éàä
 øúà ïàî íòìá òãéã äî ìëå ïéãáåò éðä ìë

à äéì óéìåà" íã÷ éøøä ïåðéàá ìáà éåáàî ì
 éðéæ ìëå ïéùøç ìë óéìåà íã÷ õøà åäéàã

ïéîñå÷àè ïåðéàáã ïéâá æò éëàìî ïåðéà éøå" à
àæòå"á÷ ïåì ìéôàã ì" ïéøéè÷ ïåðéàå àéîù ïî ä

 àùð éðáì ïéùøç ïéòéãåàå àìæøôã éàìùìùá
 øîà úàã äîë íòìá òãé äåä ïîúîå)íùæ âë  (

 øîà íã÷ éøøäî áàåî êìî ÷ìá éðçðé íøà ïî
 áéúë àäå äéì)à ãë íù ( íòôá íòôë êìä àìå

åéðô øáãîä ìà úùéå íéùçð úàø÷ì ]à"ì[ 
                                                           

 ).הערת הזוהר(שמות קיב  א
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 הצד התחתון שבא , אמר לו".פניוהמדבר 
 רוח טומאה שלמעלה היא רוח הטומאהמ

 כשעשו בני ישראל את ,ששולטת במדבר
 ובכל . שהוא תחתון,העגל כדי להטמא עמו

  ]בלעם[

 àìéòìã àáàñî çåøî àéúàã äàúú àøèñ
 éðá åãáò ãë àøáãîá èéìùã àáàñî çåø àåä
 åäéàã äéãäá àáàúñàì ïéâá àìâò úé ìàøùé

àìëáå äàúú:  

  íìòðä ùøãî:  
 זהו שכתוב .אריכות ימיםמתקיימת ו

 נכנס באריכות ,"ואברהם זקן בא בימים"
  .ימים לעולם הבא

ää íéîéä úåëéøà àîéé÷úîå"ã ) úéùàøá
à ãë ( úåëéøàá ñðëð íéîéá àá ï÷æ íäøáàå

àáä íìåòì íéîéä:  
 ,רבי אבא הזקן קם על רגליו ואמר

 רבי שמעון ,מנוחה ושלום עצמות יהיו לך
 ששנינו .שנהושהחזרת עטרה לי, בן יוחאי

 שכיון שהנשמה היא ,יתא הראשונהיבבר
לזמן אחר (בשלמותה במקום עליון 

 אלא נבראות , לא שבה לגוף,)נכנסים
 ,ממנה נשמות אחרות שיוצאות ממנה

 עד שבא רבי שמעון ,והיא נשארת בקיום
 שהוא , ומה אם בעולם הזה.בן יוחאי ודרש

 נכנסת בו , והגוף שהוא טפה סרוחה,הבל
 כולם לעתיד לבא שיצרפו ,אותה הנשמה
 ,בחר בקיום ותשלום יותרוויהיה הגוף מ

 אותה הנשמה בו בכל להיכנסאינו דין 
 ,אמר רבי אחא. התשלומים והעלויים שבה

בו בכל התשלומים (אותה הנשמה 
 ואותו הגוף ממש , ממש)לויים שבהיוהע

עתיד הקדוש ברוך הוא להעמידן בקיומן 
 אבל שניהם יהיו שלמים ,לעתיד לבא

בתשלום הדעת להשיג מה שלא השיגו 
  .בעולם הזה

 äçåðî øîàå éåìâø ìò í÷ àáñ àáà éáø
é ïéîøâ íåìùå éàçåé ïá ïåòîù éáø êì àä

 äøèò úøæçã]äðùåéì[ àúéðúîá ïðéðúã 
 äàîã÷]ã[ äîùðäù ïåéë] øúàá äîåìùúá àéä

äàìò àáú àì àôåâìàìà [)  äàøúá àðîæì
ïéìàò àìàáú àôåâì ( éîùð äðî ïàéøáúà

éäéàå äðî é÷ôðã ïéðøçà ]úøàúùà) [úøàùð(à 
áùø àúàã ãò àîåé÷á" íìåòá íà äîå ùøãå é

ù äæä úñðëð äçåøñ äôè àåäù óåâäå ìáä àåä
 íìë åôøöéù àáì ãéúòì äîùðä äúåà åá
 ïéã åðéà øúåé íåìùúå íåé÷á øçáåî óåâä äéäéå
 ïéîåìùúä ìëá åá äîùðä äúåà ñðëäì

 äîùðä äúåà àçà éáø øîà äáù ïééåìòäå) åá
äáù ïééåìòäå ïéîåìùúä ìëá ( óåâä åúåàå ùîî
 àåä êåøá ùåã÷ä ãéúò ùîî]äìïãéîòáïîåé÷á  [

)åîåé÷á åãéîòäì( åéäé íäéðù ìáà àáì ãéúòì 
 åâéùä àìù äî âéùäì úòãä íåìùúá íéîìù

äæä íìåòá:  
 רבי בו .' וגו"ואברהם זקן בא בימים"

 באותו )באותם הימים( ,אמר רבי יוחנן
 ולא בעולם הזה שהוא ,עולם שהוא ימים

 באותם העולמות , אמר רבי יעקב.לילה
אותם ההנאות והכסופים ב ,שהם ימים
  .שהוא נוחל

åâå íéîéá àá ï÷æ íäøáàå' éáø øîà åá éáø 
 ïðçåé)íéîéä íúåàá ()å( àåäù íìåòä åúåàá

 á÷òé éáø øîà äìéì àåäù äæä íìåòá àìå íéîé
 úåàðää íúåàá íéîé íäù úåîìåòä íúåàá

ìçåð àåäù ïéôåñëäå:  
 באותה ".ברך את אברהם בכל' וה"

נתן לו הקדוש ברוך  ש)המעשר(רה רשה
 שבה נברא ,א" שהיא אות ה,הוא משמו

ן " מטטרו, אמר רבי יוחנן,ולמדנו. העולם
 שהוא נער עבד מרבו האדון ,שר הפנים

נה על הנשמה בכל יום ו ממ,המושל עליו
 והוא ,להספיק לה מאותו האור שנצטוה

 ,עתיד לקחת חשבון פתק בבתי הקברות

åäéå" ìëá íäøáà úà êøá ä) ãë úéùàøá
à (]åúåàá[äøùîä â ]ð"øùòîä à[ åì ïúðù 

ä úåà àéäù åîùî àåä êåøá ùåã÷ä" åáù à
ðúå íìåòä àøáðé éáø øîà à]ðçåéï[ øù ïåøèèî 

 åéìò ìùåîä ïåãàä åáøî ãáò øòð àåäù íéðôä
 åúåàî äì ÷éôñäì íåé ìëá äîùðä ìò äðåîî

                                                           

 ).א"נ(מ "א. ל אין מכניסין אותה לתוך גוף הראשון" רא
 ).ו"לש(א "לקמן קכז ע ב
 ).א"נ(ב "הרש. ולה כמו ותהי המשרה על שכמו פירוש השררה וגדג
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 והוא , ולהראות אותו לפני רבו,מהדּוִמ
אותו העצם תחת בר אֹועתיד לעשות ְש

מם בשלמות י לתקן את הגופות ולקי,הארץ
 שהקדוש ברוך )בזמן( ,של גוף בלי הנשמה

  הוא

 à÷úô ïáùåç áñéîì ãéúò àåäå äåèöðù øåàä
 äéøàî éî÷ äéì äàæçàìå äîåã ïî éøá÷ éúáá

 ïéîæ àåäå>ãáòîì <)ãáòàì(øéîç à àåää 
 ïåì àîéé÷ìå àéôåâì àð÷úì àòøà úåçú àîøâ

úåîéìùáàúîùð àìá àôåâã àá êéøá àùãå÷ã 
àåä  

  åë÷/á  
  øäæ  

 כדי שיוכל לעקר את ,עשה את כשפיו
  . ולא יכל,ישראל

 ìàøùéì ïåì àø÷òàì ìåëéã ïéâá éåùøç ãáò
ìéëé àìå)å(:  

 , מה שאמרת בראשונה,אמר רבי יוסי
 שכאשר הנחש בא על חוה הטיל בה

 שכאשר , אבל הרי שנינו,זה יפה ,זוהמא
 פסקה מהם ,אל על הר סיניעמדו ישר

 פסקה , וכשישראל קבלו תורה.זוהמאה
 אבל שאר העמים עובדי .זוהמאמהם ה

 לא פסקה מהם ,ם שלא קבלו התורה"עכו
בא  אבל . יפה אמרת,אמר לו. זוהמאה

 , התורה לא נתנה אלא לזכרים,וראה
וזאת התורה אשר שם משה לפני "שכתוב 

ת  שהרי נשים פטורות ממצוו".בני ישראל
ן כמו זוהמתחזרו ל שכולם ,ועוד. התורה

לאשה קשה ו ,בראשונה אחר שחטאו
 לכן ו, יותר מהגברזוהמאלהפריד את ה

 הזו יותר זוהמאנמצאו נשים בכשפים וב
 שהרי הנשים באות מצד ,מאשר בגברים

 והצד הזה ,השמאל ודבוקות בדין הקשה
 , כמו שנתבאר,נדבק בהם יותר מבגברים
 והכל ,ן הקשהמשום שבאות מצד הדי

  .נדבק והולך אחר מינו

 ãëã àúéîã÷á úøîàã éàä éñåé éáø øîà
 ìáà øéôù àîäåæ äá ìéèà äåç ìò àúà ùçð
 éðéñã àøåè ìò ìàøùé åîéà÷ ãëã ïðéðú àä
 àúééøåà åìéá÷ã ìàøùé àîäåæ åäééðî ÷ñô

åëòò ïéîò øàù ìáà àîäåæ åäééðî ÷ñô" àìã í
éðî àîäåæ à÷ñô àì àúééøåà åìéá÷à åäé" ì

 àì àúééøåà éæç àú ìáà úøîà÷ øéôù
 áéúëã éøåëãì àìà úáéäééúà)ãî ã íéøáã (

 ìàøùé éðá éðôì äùî íù øùà äøåúä úàæå
 åøãäàã ãåòå àúééøåà éãå÷ôî ïøéèô éùð àäã

àúéîã÷ë ïúîäåæì åäìëâ àúúàå åèçã øúá 
 ïéâáå àøáâî øéúé äðî àîäåæ àùøôúàì àéù÷

àéùøçá ïéùð åçëúùà êë øéúé àã àîäåæáå 
 à÷ àìàîùã àøèñî àééùð àäã ïéøáåâî
 àã àøèñå àéù÷ àðéãá å÷áãúàå ïééúà
 ïéâá øîúàã äîë ïéøáåâî øéúé åäì ÷áãúà
 ÷áãúà àìëå àéù÷ àðéãã àøèñî àéúàã

äéðéæ øúá ìéæàå:  
 , שכך הוא כמו שאמרתיבא וראה

שבלעם היה נטמא בראשונה כדי להמשיך 
 האשה ו זדוגמאכ ,מאהועליו רוח של ט

 ,מאתה יש לאדם להשמר ממנהובימי ט
 ובאותו ,מאהומשום שנדבקת ברוח של ט
יצליחו בידה  ,הזמן אם היא תעשה כשפים

 שורה רוח טומאה שהרי ,יותר מבזמן אחר
 ,נטמא , ועל כן לכל מה שמתקרבת,עמה

 äåä íòìáã àðéîàã äîë àåä éëäã éæç àú
 àçåø äéìò àëùîàì ïéâá àúéîã÷á áàúñà

îåéá àúúà àã àðååâë àáàñî äìéã åáàñîã é
 çåøáã ïéâá äðî àøîúñàì ùð øáì äéì úéà

 àáàñî éäéà éà àðîæ àåääáå ú÷áãúà
éáòúãã àðîæî øéúé àäãéá åçìöà ïéùøç 

 àã ìòå äîò àééøù àáàñî çåø àäã àøçà

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(לעשות שאור כענין שאור שבעיסה כדי שיתרבה בגוף ויעלה מקברו '  פיא
 .ו" נוסף בדפ– )בזמנא (ב
ח תירץ לפי "ובז.  משמע דגם הנשים מזוהמות ותימה דמה שחזרה הוא בעון העגל ונשים לא חטאוג

 דנשי דור המדבר פסקה זוהמתן שלא מיחו באנשים ודוחק הוא דהא לא רצו ליתן נזמיהם ומיחו ונראה
כ מכח זכרים נולדו "י ולא חזרה בהם הזוהמא כלל מצד עצמם אלא הנולדות אח"ולפיכך כל הנשים באו לא

 ).א"נ(בהם זוהמת הזכר 
 .'א איתא תעבי,ו ודפ,ובדפ, ל שזה עוזר"ולא נ## *מ איאת תעביר"בדפ ד
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 אשריהם ישראל .כל שכן מי שקרב אליה
 ואמר ,שהקדוש ברוך הוא נתן להם תורה

מאתה לא תקרב וואל אשה בנדת ט"להם 
 מי ,אמר לו". 'לגלות ערותה אני ה

שמסתכל בצפצופי העופות למה נקרא 
 , שהנה מאותו הצד באה, אמר לו.נחש

   שורה על העוף ההוארוח טומאהש

 áéø÷ã ïàî ïëù ìë áàúñà úáéø÷ã äî ìëá
á÷ã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ äãäá" ïåì áéäé ä

 ïåì øîàå àúééøåà) àø÷éåèé çé ( äùà ìàå
 éðà äúåøò úåìâì áø÷ú àì äúàîåè úãðá

åäé"ôåöôöá ìëúñàã ïàî éàä äéì øîà äå 
ì øîà ùçð éø÷à éàîà éôåòãå àåääî àäã 

 àåää ìò àéøù àáàñî çåøã éúà÷ àøèñ
àôåò:  

  íìòðä ùøãî:  
  .ישלח אותה למקומה

 , באותה שעה מה כתוב,אמר רבי יצחק
 "ביתו המושלויאמר אברהם אל עבדו זקן "

 אם בחכמה הזו ,"אל עבדו" מהו .'וגו
 אמר רבי ".אל עבדו" מה זה ,נסתכל
 , לא נסתכל אלא במה שאמר עבדו,נהורא

 הקרוב )זקן ביתו( ,עבדו של מקום
 כפי ,ן" זה מטטרו, הוא@ה ומ,לעבודתו
 שהוא עתיד ליפות את הגוף .שאמרנו

ויאמר אברהם "זהו שכתוב . בבתי הקברות
 .ן עבדו של מקום" זה מטטרו,"אל עבדו

 שהוא תחלת בריותיו של ,"זקן ביתו"
 שנתן לו ,"של בכל אשר לווהמ" .מקום

  .הקדוש ברוך הוא ממשלה על כל צבאותיו

äøúàì äì øãùéà   
 áéúë äî äòù äúåàá ÷çöé éáø øîà) íù

á (åâå ìùåîä åúéá ï÷æ åãáò ìà íäøáà øîàéå '
 àã àúîëçá éà åãáò ìà åäîäî ìëúñð ìà å

àøåäð éáø øîà åãáò äîá àìà ìëúñð àì 
 íå÷î ìù åãáò åãáò øîàù)åúéá ï÷æ ( áåø÷ä

àîå åúãåáòìéåøèèî äæ åäéà " ïøîà÷ãë ï
ää éøá÷ éúáá óåâì úåôéì ãéúò åäéàã" ã

 ìù åãáò ïåøèèî äæ åãáò ìà íäøáà øîàéå
íå÷îá íå÷î ìù åéúåéøá úìçú àåäù åúéá ï÷æ 

 ïúðù åì øùà ìëá ìùåîä àåä êéøá àùãå÷ åì
åéúåàáö ìë ìò äìùîî:  

 אמר רבי שמעון אמר רבי יוסי ,ולמדנו
 כל צבאותיו של אותו עבד ,אמר רב

 , שלמדנו.נוטלים אור ונהנים מזיו הנשמה
 ,אור הנשמה לעולם הבא גדול מאור הכסא

 אלא זה לפי ,טלה הנשמהיוהרי מהכסא נ
 , רב נחמן אמר. וזה לפי הראוי לו,הראוי לו

דמות " שכתוב ,גדול מאור הכסא ממש
 מה זה ,"כמראה אדם עליו מלמעלה

וכשהוא הולך לעשות .  על זהרו,"עליו"
 כל צבאותיו והמרכבה שלו ,שליחותו

 זהו שהנשמה אומרת .נזונים מאותו הזהר
 , כלומר סיעתך,"שים נא ידך" )שכתוב( ,לו
זהו אור הנשפע מן הנשמה  ,"תחת ירכי"

 כך ,ודה ברבי שלוםאמר רבי יה. עליהם
 בשעה שזה הולך בשליחותו של ,קבלנו
 הקדוש ברוך הוא מניע כל צבאותיו ,מקום

 אמר רב .של מעלה באות אחת משמו
 , כלומר,ם"י בגימטריא ר" כך ירכ,הונא

 תחת , סיעתך"שים נא ידך"הנשמה אומרת 
 ,שא המושל על הכלימעלתו של רם ונ

 ,ולאחר שצוה סיעת העליונים תחת ידו

 øîà éñåé éáø øîà ïåòîù éáø øîà àðàúå
 øåà íéìèåð ãáò åúåà ìù åéúåàáö ìë áø
 íìåòì äîùðä øåà àðàúã äîùðä åéæî ïéðäðå
 äìèð àñëäî àäå àñëä øåàî ìåãâ àáä
 åì éåàøä éôì äæå åì éåàøä éôì äæ àìà äîùðä
 áéúëã ùîî àñëä øåàî ìåãâ øîà ïîçð áø

)æë à ìà÷æçé ( äìòîìî åéìò íãà äàøîë úåîã
 úåùòì êìåä àåäùëå åøäæ ìò åéìò éàî
 ïéðåæð åìù äáëøîäå åéúåàáö ìë åúåçéìù

 øäåæä åúåàî)àåä àãäáéúëã ] (ä"ä[ äîùðäù 
 åì úøîåà)áéúëã ( êúòéñ øîåìë êãé àð íéù

 òôùðä øåà åäæ éëéøé úçú]ïî) [ìò( äîùðä 
]íäéìò[ äãåäé éáø øîà  åðìá÷ êë íåìù éáøá

 àùãå÷ íå÷î ìù åúåçéìùá êìåä äæù äòùá
 úåàá äìòî ìù åéúåàáö ìë òéðî àåä êéøá

êë àðåä áø øîà åîùî úçààåä ëøé " é
ø àéøèîéâá" àð íéù úøîåà äîùðä øîåìë í

 ìùåîä àùðå íø ìù åúìòî úçú êúòéñ êãé

                                                           

 ).א"נ(מ "א. י ששם יבאו לתוך כל הגופות כנודע" פירוש לאא
 )הערת הזוהר(א ” קפא עב
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åãé úçú íéðåéìò úòéñ äåöù øçàìå ìëä ìò   .אני משביעך שבועה גדולה בו
åáù êòéáùî éðà äìåãâ äò>åá<:  

אלהי השמים ואלהי " ,אמר רבי יצחק
 למה ,שהוא הכל' הואיל ואמר בה ,"הארץ

 , אמר רב יהודה".אלהי השמים"נאמר 
 בבת אחת וברגע אחד ,שהוא אדון על הכל

  כאין וכולם ,הוא מניע לכל

 õøàä éäìàå íéîùä éäìà ÷çöé éáø øîà
)â íù (]åäéá øîàå ìéàåä" äîì ìëä àåäù ä

øîàðíéîùä éäìà [ ïåãà àåäù äãåäé áø øîà 
çà òâøáå úçà úáá ìëä ìòã ìëì òéðî àåä 

ïéàë íìëå  
  æë÷/à  
  øäæ  

 רוח טומאה וכל .ומודיע דברים בעולם
 ואין מי ,אות לעולםדבוקים בנחש וַב
 שהרי הוא נמצא עם ,שינצל ממנו בעולם

הכל עד הזמן שעתיד הקדוש ברוך הוא 
 שכתוב ,בארנו ש כמו,להעבירו מן העולם

אלהים דמעה ' בלע המות לנצח ומחה ה"
רוח ואת " וכתוב .' וגו"מעל כל פנים

  .' וגו" אעביר מן הארץהטומאה

 ùçðá àáàñî çåø ìëå àîìòá ïéìî òãåàå
 áéæúùéã ïàî úéìå àîìòì ïééúàå å÷áãúà
 ãò àìë íò çëúùà åäéà àäã àîìòá äéðî

á÷ ïéîæã àðîæ"äîë àîìòî äéì àøáòàì ä 
 áéúëã øîúàã)ç äë äéòùé ( çöðì úåîä òìá

åäé äçîå"éäìà ä"åâå íéðô ìë ìòî äòîã í '
 áéúëå)á âé äéøëæ ( ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå

åâå õøàä':  
 אברהם ידע באותה ,רבי יהודה אמר

 משום , ולבו ורצונו היו שם,המערה סימן
דם לכן נכנס לשם וראה את אדם ושמק

 היה יודע שהם  ומנין.וחוה טמונים שם
 ונפתח לו , אלא ראה דמותו והסתכל,היו

 ואותה דמות של ,פתח אחד של גן עדן שם
 כל מי ,ובא וראה. אדם היתה עומדת אצלו

 אינו נצול ,שמסתכל בדמותו של אדם
 משום שהנה בשעה ,ממיתה לעולמים

 הוא רואה את ,שאדם מסתלק מן העולם
 אבל אברהם . ובאותו הזמן מת,אדם

 וראה ,התקייםו וראה דמותו והסתכל ב
 אז . ונר אחד דולק,האור שמאיר במערה

 ולבו , אברהם למדורו במקום ההואחשק
  .ורצונו היו תמיד במערה

 àúøòî àéääá òãé íäøáà øîà äãåäé éáø
 úîã÷îã ïéâá äåä ïîú äéúåòøå äéáìå àðîéñ
 ïîú ïéøéîè äåçå íãàì àîçå ïîúì ìàò àðã

åä ïåðéàã òãé äåä àðîå äéð÷åéã àîç àìà å
 ïãòã àúðâã àçúô ãç äéì çúôúàå ìëúñàå
 àúå äéáâì íéà÷ äåä íãàã àð÷åéã àåääå ïîú

éæç ìëúñàã ïàî ìë àð÷åéãà àì íãàã 
 øáã àúòùá àäã ïéâá äúéîî ïéîìòì áéæúùà
 àåääáå íãàì äéì éîç àîìòî ÷ìúñà ùð
 àîçå äéá ìëúñà íäøáà ìáà úéî àðîæ

çå íéé÷úàå äéð÷åéã àúøòîá øéäðã àøåäð àî
 äéøåéã íäøáà áéàú ïéãë ÷éìã àâøù ãçå
àúøòîá øéãú äåä äéúåòøå äéáìå øúà àåääá  

 כעת אברהם עשה בחכמה ,בא וראה
 לא , שהרי כשבקש,בזמן שבקש קבר לשרה

 ולא אמר ,בקש את המערה באותו זמן
תנו לי " , אלא אמר,פרד מהםישרוצה לה

 ". מלפניזת קבר עמכם ואקברה מתיואח
הוא היה  ,ואם תאמר שעפרון לא היה שם

 ".שב בתוך בני חתוועפרון י" שכתוב ,שם
. ואברהם לא אמר לו באותה שעה כלום

 כמו שכתוב ,אלא מה שאמר להם אמר
 וכי עולה בדעתך .' וגו"וידבר אל בני חת"

שאברהם רצה להקבר ביניהם בין 

 àðîæá ãáò àúîëçá íäøáà àúùä éæç àú
 àì òáú ãë àäã äøùì àøá÷ òáúã]òáú[ 

 éòáã øîà àìå àðîæ àåääá àúøòîì
 øîà àìà åäééðî àùøôúàì)ã âë úéùàøá (

 éðôìî éúî äøá÷àå íëîò øá÷ úæåçà éì åðú
 áéúëã äåä ïîú ïîú ïåøôò äåä àìã àîéú éàå

)é íù (úç éðá êåúá áùåé ïåøôòå àì íäøáàå 
 øîàã äî àìà íåìë àúòù àéääá äéì øîà

 áéúëã äîë øîà ïåì)â íù ( úç éðá ìà øáãéå
]åâå'[ àøá÷úàì àòá íäøáàã êúòã à÷ìñ éëå 

                                                           

 ).ו"דפ(בדיוקנא  א
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 אלא , או שתשוקתו היתה עמהם,הטמאים
  ולמדנו .עשה בחכמה

 ïåäîò äåä äéúáåàúã åà ïéáàñî ïéá åäééðéá
ïðéôìéå ãáò äîëçá àìà:  

  íìòðä ùøãî:  
 על שתי אותיות , רבי יצחק אומר.נגדו

  .וא הכל ואין אחר בלתומשמו להורות שה
 åîùî úåéúåà íéúù ìò øîåà ÷çöé éáø åãâð

åúìá øçà ïéàå ìëä àåäù úåøåäì:  
אלהי השמים ואלהי ' ואשביעך בה"

 ואם הייתי עמהם , אמר רב הונא".הארץ
 לא ,לו הסוד הזהיתא כשגישל בעלי הברי

 שהרי אני רואה ,הייתי נפרד מהם כך
ויים ים רבים בפיהם שגלו ולא ראעומק

 שבועת הברית הזו ,בא וראה .לכל אדם
אשר לא תקח " שכתוב ,הנשמה נשבעת

 , מכאן משמע,אמר רבי יצחק". אשה לבני
לא תקח " ,שהואיל ואתה הולך בשליחות זו

 כלומר שלא תקח גוף לבני ,"אשה לבני
 בגוף , בגוף זר, בגוף אחרלהיכנס )לבניני(

 אלא בההוא ממש שהוא ,שאינו ראוי לו
 זהו .בההוא ממש שיצאתי ממנו .שלי

כי אם אל ארצי ואל מולדתי "שכתוב 
  ".תלך

åäéá êòéáùàå" õøàä éäìàå íéîùä éäìà ä
)â ãë úéùàøá ( àðåä áø øîàå éà]àðéåä[îò ë ïå
]ã[ àì àðã àæø åìâ ãë àúéðúî éøàî

àðùøôéàà éæç àðà àäã éëä ïåäðî ]ïé÷éîò [
)ïåäîò(æçúà àìå åìâã åäééîåôá ïéàéâñ  ìëì ïéé

 äì éîåà àã àîéé÷ úòåáù éæç àú ùéðéà
)ì( áéúëã àúîùð)íù ( äùà ç÷ú àì øùà

 ìéàåäù òîùî àëäî ÷çöé éáø øîà éðáì
 éðáì äùà ç÷ú àì äæ úåçéìùá êìåä äúàå

 éðáì óåâ ç÷ú àìù øîåìë)éðééðáì ( óåâá ñðëéì
 àåääá àìà åì éåàø åðéàù óåâá øæ óåâá øçà

î àåääá éìù àåäù ùîî åðîî éúàöéù ùî
ää" ã)ã íù( êìú éúãìåî ìàå éöøà ìà íà éë:  

ולקחת אשה לבני " מהו ,אמר רבי יוסי
 אותו הגוף , אמר רבי יצחק".ליצחק

שנצטער עמי באותו העולם ולא היה לו 
 אותו הגוף . בו מפני יראת קונורצוןהנאה ו

ממש תקח לצחק עמו בשמחת הצדיקים 
 ,רוך הוא לצחק עמו בשמחת הקדוש ב,הזו

 זהו . עת שחוק בעולםעכשיולצחק עמו ש
  .' וגו"אז ימלא שחוק פינו"שכתוב 

 åäî éñåé éáø øîà)íù ( éðáì äùà úç÷ìå
øòèöðù óåâä åúåà ÷çöé éáø øîà ÷çöéìá éîò 

äàðä åì äéä àìå íìåòä åúåàáâ éðôî åá óåñëå 
 åîò ÷çöéì ç÷ú ùîî óåâä åúåà åðå÷ úàøé

öéì íé÷éãöä úçîù éàäá úçîùá åîò ÷ç
 åîò ÷çöéì àåä êåøá ùåã÷ä]åéùëòã) [åéùëòå( 

ää íìåòá ÷åçù úò" ã)á åë÷ íéìäú ( àìîé æà
åâå åðéô ÷åçù':  

 אין ,שמעו בא ,אמר רבי יהודה בר יצחק
ולא מלאך אחד עושה אלא שליחות אחת 

 אמר רבי , ולמדנו.בבת אחתשליחויות ' ב
 אשר קסת הסופר , מלאך אחד,אבא

כל אחד ואחד על לם ו עתיד לרש,במתניו
 ולאחר כן השר הגדול הולך לתקן כל ,מצחו

 זהו .אחד ואחד ולהעמידו לקבל נשמתו
הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת "שכתוב 

  . לפני שליחותך,"לפניך" מה זה ".אשה

 êàìî ïéà òîù àú ÷çöé øá äãåäé éáø øîà
à úåçéìù àìà äùåò ãçà 'á àìå'ãúåçéìù  

ðúå úçà úáá ãçà êàìî àáà éáø øîà àé
 ìë íéùøäì ãéúò åéðúîá øôåñä úñ÷ øùà
 êìåä ìåãâä øùä ïë øçàìå åçöî ìò ãçàå ãçà
 åúîùð ìá÷ì åãéîòäìå ãçàå ãçà ìë ï÷úì

ää" ã)æ ãë úéùàøá( ëàìî çìùé àåäå êéðôì 
êúåçéìù éðôì êéðôì éàî äùà úç÷ìå:  

 אליעזר הלך לראות את )אלעזר(רבי 
 ואותו היום היה ,ן זכאי רבורבן יוחנן ב

 éáø)øæòìààúà  (]øæòéìàìæà [ ïáøì éîçîì 
 äåä àçøé ùéø àîåé àåääå äéáø éàëæ ïá ïðçåé

                                                           

 ).מ"דפ(אתפרשנא  א
  ).ו"לש(א "לעיל קכו ע ב
 ).א"ב נח ע"ה ח"דע(ורה והמצוה כלומר מכל הת ג
 .מ" נמחק בדפ–' ולא ב ד
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 הבאר , אמר לו, כשהגיע אליו.ראש חדש
 וממלאים אותו ונובע משלו ,קהושמנ
  ב אדםי חי, אמר לו. מה רוצה כאן,יותר

à äéáâ àèî ãë"ïééøñìã àøéá ìà äéì ïééìîå 
äå äéì øîà àëä àòá éàî øéúé äéãéãî òéáð àå

íãà áééç  
  æë÷/á  
  øäæ  
 ,כאן דרך ארץ במה שעשה אברהםמ

שהרי משום שתשוקתו ורצונו היו במערה 
 לא רצה לבקש ,אף על גב שהיה שם ,ההיא

 ,אותו מיד אותו הרצון שהיה לו במערה
ובקש בתחלה מה שלא צריך לאותם 

 לו לפני כיון שאמרו. אחרים ולא לעפרון
שמענו אדני נשיא אלהים אתה " ,עפרון

שב בתוך וועפרון י" ,מה כתוב ,' וגו"בתוכנו
 מראשית הדברים , כתוב ישב".בני חת

שמעוני " , אז אמר.שאמר אברהם שם היה
 ויתן לי את ,חרוופגעו לי בעפרון בן צ
 ואם תאמר .' וגו"מערת המכפלה אשר לו

לא  ש, יותר מכם אני עושה,בשביל כבודי
 ,כדי להקבר ביניכם ,"בתוככם" .רציתי בכם

  . כדי שלא אפרד מכם,שרציתי בכם

 àäã íäøáà ãáòã äîá àëä àòøà çøà
 àúøòî àéääá äåä äéúåòøå äéúáåàúã ïéâá
 ãéî äéì ìàùîì àòá àì ïîú äåäã áâ ìò óà
 ìéàùå àúøòîá äéì äåäã àúåòø àåää
 ïéðøçà ïåðéàì äéì êéøèöà àìã äî àúéîã÷á

ìå ïåøôò éî÷ äéì åøîàã ïåéë ïåøôòì à
)å âë úéùàøá ( äúà íéäìà àéùð éðãà åðòîù

åâå åðëåúá ' áéúë äî)é íù ( êåúá áùé ïåøôòå
 øîàã ïéìîã àúåøéùî áéúë áùé úç éðá

øîà ïéãë äåä ïîú íäøáà) ç íù( éðåòîù 
 úøòî úà éì ïúéå øçö ïá ïåøôòá éì åòâôå

åâå åì øùà äìôëîä ' àîéú éàå éìéã àø÷é ïéâá
åëá àðéòø àìã ãéáò àðà åëééðî øéúéá 

 íëëåúá)è íù ( àðéòøã åëééðéá àøá÷úàì ïéâá
åëééðî ùøôúà àìã ïéâá åëá:  

 בשעה שנכנס אברהם ,רבי אלעזר אמר
 משום שהיה רץ אחר , איך נכנס,למערה

ואל הבקר רץ " שכתוב ,אותו העגל
 ואותו בן בקר ברח עד אותה ,' וגו"אברהם

.  וראה מה שראה, ונכנס אחריו,מערהה
 , משום שהוא התפלל כל יום ויום,עוד

והיה יוצא עד אותה השדה שהיתה מעלה 
 וראה האור שיוצא מתוך ,ריחות עליונים

מו יבר עי ושם ד,המערה והתפלל שם
 ,רצה אותהולכן  .הקדוש ברוך הוא

ואם . שתשוקתו היתה תמיד באותו המקום
ה אותה עד  למה לא רצ, אם כך,תאמר
 הואיל ולא , כדי שלא יבחינו בו,עכשיו

 , אמר, כעת שהצטרך אותה.צריך אותה
  .הנה השעה לבקש אותה

 íäøáà ìàòã àúòùá øîà øæòìà éáø
 äéøúáà èéäø äåäã ïéâá ìàò êéä àúøòîá

 áéúëã àìâò àåääã)æ çé íù ( õø ø÷áä ìàå
åâå íäøáà ' àéää ãò ÷øò ø÷á ïá àåääå

úáà ìàòå àúøòî ïéâá åú àîçã äî àîçå äéø
 àåää ãò ÷éôð äåäå àîåéå àîåé ìë éìö åäéàã
 ÷éôðã àøåäð àîçå ïéàìò ïéçéø ÷éìñ äåäã ì÷ç

á÷ äéîò ìéìî ïîúå ïîú éìöå àúøòî åâî" ä
 øúà àåääá äåä äéúáåàúã äéì àòá êë ïéâáå
 ãò äì àòá àì éàîà éëä éà àîéú éàå øéãú

åä äéìò ïåçâùé àìã ïéâá àúùä àìå ìéà
 àä øîà äéì êéøèöàã àúùä äéì êéøèöà

äéì òáúîì àúòù:  
 אם עפרון היה רואה במערה ,בא וראה

 לא היה מוכר אותה ,מה שראה בה אברהם
 אלא ודאי לא ראה בה ולא ,לעולמים

 , שהרי אין הדבר נגלה אלא לבעליו,כלום
 . לאברהם התגלתה ולא לעפרוןלכןו

 àú äåäã äî àúøòîá éîç äåä ïåøôò éà éæç
 éàãå àìà ïéîìòì äì ïéáæé àì äá íäøáà éîç

 àîç àì]äá) [äéì( äìî úéì àäã íåìë àìå 
 íäøáàì êë ïéâáå äéøàîì àìà àééìâúà

                                                                                                                                                                                     

כ מה צריך הוא עוד " באר של מים שמנוקה מכל טנופת וממלאים אותו מים זכים וגם נובע משלו אא
א היה בור של מימי תורה ובקי בכל הלכותיו ונובע שכלו מעצמו להבין דבר "ורמז לו אחר שר. לבני אדם

 ).א"ד(י בן זכאי "כ מה צורכו אצל ר"מתוך דבר א
 ).א"ד(לא רציתי בכם  שב
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äéìéã àééìâúà íäøáàì ïåøôòì àìå àééìâúà   .שלו היתה ,לאברהם התגלתה
äåä:  

  íìòðä ùøãî:  
 לא כך , אמר לו.להקביל פני רבו

רואה בפניך שדבר חדש  אלא אני ,אמרתי
ים שאתה עתיד קועמיש אצלך מאותם ה

 ראיתי את האור הראשון ,אמר לו. לשאול
 , ונוסע בעשרה,הזה שמסעותיו עשרה

 ובאותיות ,ובסוד של עשרה מנהיג את הכל
 עשרה , ולמדנו.של עשרה עושה את מעשיו

 עשרה מפתחות של בית חולים ,פתקים
לתקן  ועשרה פתקים נוטל בגן עדן ,בידו

 אליעזר ,אמר לו. ארץ על גופות הצדיקים
 היית רואה יותר ממלאך קדוש של ,בני

 ,גי בעשרה מנה, בעשרה נברא.העולם
 , בעשרה התורה,בעשרה הכסא הקדוש

 , בעשרה עולמות,ה מסעותיוהוא בעשר
 ואחד עליון על הכל ברוך ,בעשרהעליונים 

ר לך דבר דעתו של בעל המשנה וואמ. הוא
ויקח העבד עשרה " ,מה כתוב .היתה בזה

 , רבי, אמר לו".גמלים מגמלי אדניו וילך
וכל טוב אדניו " אבל ,זכיתי לפסוק הזה

 הוא שמו של רבו , אמר לו. מהו"בידו
 . אותו)ולהגן(שהלך אליו להכניסו ולהנהיג 

 ,שנינו". כי שמי בקרבו" , זהו ודאי,אמר
 מי שיודע את ,בא וראה ,אמר רבי אבהו

 , יודע שהוא ושמו אחד,יורושמו על ב
' ה" שכתוב ,הקדוש ברוך הוא ושמו אחד

  . השם והוא אחד, כלומר)כלם( .' וגו"אחד

 úéøîà êë ìò åàì äéì øîà åáø éðô ìéá÷äì
 êáâ úéà àúãç äìîã êôðàá éîç àðà àìà
 äéì øîà òáúîì ãéúò úàã íé÷éîò ïåðéàî

 ïåùàøä øåà éàä àðéîç]éåðìèîã) [ìèìèîã( 
äøùòàå ìéèð äøùòáá âéäð äøùòã àæøáå 
àìëìâ àðàúå éåãáåò ãéáò äøùòã àúååúàáå 

éøö÷ éáã ïçúôî äøùò ïé÷úô äøùòã éåãéá 
 àð÷úàì ïãòã àúðéâá ìéèð äøùò ïé÷úôå

 äéì øîà àé÷éãöã ïåäéôåâ ìò àòøà]øæòéìà [
)øæòìà éáø( àëàìîî øéúé úéåä úéîç éøá 

éäðúà äøùòá éøáúà äøùòá àîìòã àùéã÷ â
]äøùòá[ àåä àúééøåà äøùòá àùéã÷ àééñøë 

 ïéàìò ïéîìò äøùòá éåðìèî äøùòá)äøùòá(ä 
 äìî êì àîéàå àåä êéøá àìë ìò äàìò ãçå
 áéúë äî éàäá äåä àúéðúîã äéøàîã äéúòã

)é ãë úéùàøá ( éìîâî íéìîâ äøùò ãáòä ç÷éå
 àã à÷åñôì àðéëæ éáø äéì øîà êìéå åéðåãà

 åéðãà áåè ìëå ìáà åãéá)íù ( äéì øîà åäî
äéøàîã äéîù àåäå äéì àìòàì äéáâ ìéæàã 

>àâäðàìå <]àâäðìå[) àðâàìå ( àã øîà äéì
 àåä éàãå)àë âë úåîù ( ïðú åáø÷á éîù éë

 ìò äéîù òãéã ïàî éæç àú åäáà éáø øîà
 êéøá àùãå÷ àåä ãç äéîùå àåäã òãé äééøåá

 áéúëã ãç äéîùå àåä)è ãé äéøëæ (åäé"ãçà ä 
)åäìë (]åâå' øîåìë[ íùä ]å[ãçà àåä:  

 , יש להסתכל בפרשה הזו,אמר רבי אבא
 ".ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים"

זהו בית  ,"מחוץ לעיר" ,אמר רבי אבא
 ,שלמדנו ,"אל באר המים" .הקברות

אותם שנשאו  ,מים בבתי הקברותיקדמה
 כשנכנס אדם , שהרי שנינו,ונתנו בתורה

אם קבע  ,לו אותו בתחלה מה ששא,לקבר
 "והיה אמונת עתך" שכתוב ,עתים לתורה

 םלהקימ) לקיימם( אינו דין , וכשיצא.'וגו

 àã àúùøôá àìëúñàì úéà àáà éáø øîà
 íéîä øàá ìà øéòì õåçî íéìîâä êøáéå

)àé ãë úéùàøá (à àã øéòì õåçî àáà éáø øî
 íéîã÷ðä àéðúã íéîä øàá ìà éøá÷ éá àåä

]éøá÷ éúáá[ àäã äøåúá åðúðå åàùðù íúåà 
 øá÷ì íãà ñðëðùë ïðú)îïàäéì åìàùã ( ]îéà 

äìéçú äéì ìàùã[ áéúëã äøåúì íéúò òá÷ éà 

                                                           

 ).א"נ(ד שבשם " היינו יוא
 ).א"נ(ס " היינו יב
 ).א"נ(מ "א. א"ו ה"א וא"ד ה" היינו יוג
 ).א"נ(ב "הרש.  פירוש בית של החוליםד
 גור סאת המוסגרמ "דפ ה
 ).א"נ(מ "א. י גימטריא מטטרון"דל ש" רו
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זהו  ,"לעת ערב" ,אמר רבי אבא. בתחלה
 שאז הזמן , שהוא ערב השבת,יום ששי
  להעמיד

)å âì äéòùé ( àöéùëå øîåâå êúò úðåîà äéäå
 ïéã åðéà)íîéé÷ì (]îé÷äìí[ äìçúá  éáø øîà

áøò úòì àáà) àé ãë úéùàøá(éùù íåé åäæ à 
àîéé÷ì ïîæä æàù úáùä áøò àåäù  

  çë÷/à  
  øäæ  

שלא היה לו  ,לעפרון לא היתה מתגלה
 , לא התגלה לעפרון כלוםלכן ו.בה חלק

 ועל כן מכר ,ולא היה רואה אלא חשכה
ומה שלא בקש אברהם בראשונה . אותה

מר  שהרי אברהם לא א,שימכר לו מכר
ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו " אלא

 , והוא אמר.' וגו" בכסף מלא יתננה לי,'וגו
השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך "

 משום שהכל היה מאוס על .' וגו"נתתיה
  . שלא ידע מה היא,עפרון

 äéì äåä àìã äéì àéìâúà úåä àì ïåøôòì
 íåìë ïåøôòì éìâúà àì êë ïéâáå äéá à÷ìåç

éîç äåä àìå äîå äì ïéáæ àã ìòå àëåùç àìà 
 äéì ïéáæéã àúéîã÷á íäøáà òáú àìã]ïéáæ[ 

 àìà øîà÷ àì íäøáà àäã)ç âë úéùàøá (
åâå åì øùà äìôëîä úøòî úà éì ïúéå ' óñëá

åâå éì äððúé àìî ' êì éúúð äãùä øîà åäéàå
åâå äéúúð êì åá øùà äøòîäå ' äåä àìëã ïéâá
äî òãé àìã ïåøôòã äéìò ñéàîàéä :  

 כשנכנס אברהם בתחלה ,ובא וראה
 , לפניו עפרהורם ו, ראה שם אור,למערה

ים עלה אדם י בינת.והתגלו לו שני קברים
 )היה( ובו ,ךֶי וראה את אברהם וִח,בדמותו

.  הוא עתיד להקבר)היה(ידע אברהם ששם 
יש  האם , בבקשה ממך,אמר לו אברהם
 אמר לו הקדוש ברוך הוא .כאן אוהל קשור

 עכשיו ומאותו הזמן עד ,י כאןננמהט
 לקיחת העשב הטמון בקרקענטמנתי כמו 

 מכאן ואילך עכשיו ,עד שאתה באת לעולם
ראה מה . הנה קיום לי ולעולם יש בשבילך

 ,"ויקם השדה והמערה אשר בו" ,כתוב
 מה שלא היתה לה ,קימה ממש היתה לה

 "ויקם השדה" , רבי אבא אמר.עד עתה
והתעלה לפני  שקם ,ודאי קימה ממש

 לא נראה שם עכשיו משום שעד ,אברהם
קם  , מה שהיה טמון,עכשיו ו,כלום

  . ואז קם הכל כמשפטו,והתעלה

 àúøòîá íäøáà ìàò ãë éæç àúå
 äéî÷ àøôò éîøúàå àøåäð ïîú àîç àúéîã÷á

÷ìúñà éëäãà ïéøá÷ ïéøú äéì éìâúàåá íãà 
 äéáå êééçå íäøáàì äéì àîçå äéð÷åéãá)äåä (

à òãé ïîúã íäøá)äåä ( àøá÷úàì ïéîæ àåä
à"êðéî åèîá íäøáà ìâ úéà øéè÷ àøèñå÷ 

à àëä"á÷ ì"àëä éðøîè äã ãò àðîæ àåääîå 
 úéúàã ãò àèøé÷ã àãìéâë àðøîèúà àúùä
 éì àîåé÷ àä êìéàå ïàëî àúùä àîìòá úðà

 áéúë äî éîç êðéâá äåä àîìòìå)ë íù ( í÷éå
 äåä ùîî äîé÷ åá øùà äøòîäå äãùä äî äéì

 í÷éå øîà àáà éáø àúùä ãò äéì äåä àìã
 äéî÷ ÷ìúñàå í÷ã ùîî äîé÷ éàãå äãùä
 íåìë ïîú éæçúà àì àúùä ãòã ïéâá íäøáàã
 í÷ ïéãëå ÷éìúñàå í÷ øéîè äåäã äî àúùäå

éåñåîðá àìë:  
 בשעה שנכנס אברהם ,אמר רבי שמעון

 קמו אדם ,למערה והכניס לשם את שרה
 ומה , אמרו. שם ולא קבלו להקבר,וחוה

à ìàòã àúòùá ïåòîù éáø øîà íäøá
 àìå äåçå íãà åî÷ ïîú äøù ìéòàå àúøòîá
 àôåñëá ïðà äîå åøîà ïîú àøá÷úàì åìéá÷

                                                                                                                                                                                     

  ).ו"לש(ב "לקמן קפא סע' עי א
רו נגדו ושמח שראה לאברהם שבא מערה עלה ועמד אדם מקבבה נכנס " בתוך כך שהיה אברהם עב

 ).א"ד(לכאן 
ל קבר שלי מוכן בה וקשור אני " אברהם אמר לאדם בבקשה ממך כמדומה שאהל קשור יש כאן רג

 ).א"ד(כ להיות נקבר שם "להיות עמכם ונתאוה מיד ג
 ).א"ד(ה הטמנני כאן והייתי עד עתה טמון כקליחת העשב הטמון בקרקע עד שבאת לכאן " הקבד
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אנו בבושה לפני הקדוש ברוך הוא באותו 
 וכעת ,העולם משום אותו החטא שגרמנו

מפני המעשים  תתוסף לנו בושה אחרת
ן וכ הריני מ,אמר אברהם. טובים שבכם

לפני הקדוש ברוך הוא עבורך שלא תתביש 
ואחרי כן קבר " , מיד.לפניו לעולמים

  אברהם את

á÷ éî÷"àîìò àåääá äà àáåç àåää ïéâá 
 éî÷î àøçà àôåñë ïì óñåúé àúùäå àðîéøâã

àä íäøáà øîà åëáã ïéáè ïéãáåòá ïéîæ àðà 
á÷ éî÷" ãéî ïéîìòì äéî÷ óéñëú àìã êðéâá ä

)èé âë úéùàøá (øçàåúà íäøáà øá÷ ïë é:  

  íìòðä ùøãî:  
 ששת , ששנינו, מה משמע.את המתים
 והוא אלף הששי , העולםהאלפי שנים הו

 זמן ,"לעת ערב"  והיינו.שהוא סיום הכל
אלו הם  ,"אבתולעת צאת הש" .סיום הכל

 ,תלמידי חכמים השואבים מימיה של תורה
ואמר . שהוא עת לצאת ולהתנער מן העפר

 אותם , ששנינו,יש לדעת עוד ,רבי אבא
סקים לדעת את בוראם בעולם הזה והע

זכו לצאת  ,ונשמתם בתשלומה לעולם הבא
 הולך לדעת מי הוא גופה ,ת הנשמהמשבוע

הנה אנכי נצב על עין " .ממש ומה הוא
 הולך , אף על גב שתלמיד חכם הוא,"המים

והיה העלמה " שכתוב ,אחר התשלום
י נא ואמרתי אליה השקינ לשאוב צאתוהי

ר לי רמז ידיעתו ואמ ,"מעט מים מכדך
 ,"ואמרה אלי גם אתה שתה. "ממה שהשגת

 ולא נתחלף לי , כמוני)כמוך(אף אתה עבד 
 , ידיעתך בידיעתו של מקום ברוך הוא)על(

.  שאתה נברא כמוני,וצריך אתה להשיג
 ידיעת השגתי ,כלומר ,"וגם לגמליך אשאב"

  וידעתי כי מעלה יש,שלא השיגו סיעתך
 , והיאך נברא אתה מזיו הנתון אצלך,עליך

אם הוא אומר סימן זה יהי מסור בידי על 
 הוא , ואדע שהיא האשה,כל דברים אלו

  . השבועה שהשביעני,הגוף מאותה הנשמה

]éúîéà) [àøééúî( àúéù ïðúã òîùî éàî 
 àåäù éùùä óìà àåäå àîìò éåä ïéðù éôìà

 ïîæ áøò úòì åðééäå ìëä íåéñ]ñíåé) [äíåé( ìëä 
 úåáàåùä úàö úòì)àé ãë úéùàøá ( íä åìà

 äøåú ìù äéîéî íéáàåùä íéîëç éãéîìú
 éáø øîàå øôòä ïî øòðúäìå úàöì úò àåäù
 íé÷ñòúîä íúåà ïðúã úòãì ùé ãåò àáà
 íúîùðå äæä íìåòá íàøåá úà úòãì

 àáä íìåòì äîåìùúá]åëæ[â  úòåáùî úàöì
å ùîî äôåâ àåä éî úòãì êìåä äîùðä éàî

 àåä)âî íù ( ìò óà íéîä ïéò ìò áöð éëðà äðä
 íåìùúä øçà êìåä àåä íëç ãéîìúù áâ

 áéúëã)íù ( áåàùì úàöåéä äîìòä äéäå)åâå' (
 øåîà êãëî íéî èòî àð éðé÷ùä äéìà éúøîàå
 íâ éìà äøîàå úâùäù äîî åúòéãé æîø éì

 ãáò äúà óà äúù äúà)êåîë ( àìå éðåîë
 éì óìçúð)ìò (êúòéãé êåøá íå÷î ìù åúòéãéá 

 éðåîë àøáð äúàù âéùäì äúà êéøöå àåä) íù
ãé ( øîåìë áàùà êéìîâì íâå)úòéãé] (äòéãé[ 

 åâéùä àìù éúâùä]éúòãéå êúòéñ) [ êúòã
éúòéãéå(ùé äìòî éë ã äúà àøáð êàéäå êéìò 

 éäé äæ ïîéñ øîåà àåä íà êìöà ïåúðä åéæî
éäù òãàå åìà íéøáã ìë ìò éãéá øåñî à

 äîùðä äúåàî óåâä àåä äùàä] äòåáùä
éðòéáùäù) [éúòáùä äîìùä(:  

 רבי .' וגו"ויהי הוא טרם כלה לדבר"
 בעוד שכל הענינים ,יצחק אמר רבי יהודה

 , מה כתוב,הוא רוצה לנסות על הגוף
 זהו הגוף קדוש ,"צאתווהנה רבקה י"

תת גופו להשיג ישנתעסק בדברי תורה וכ

åâå øáãì äìë íøè àåä éäéå ')åè íù ( éáø
é éáø øîà ÷çöé àåä íéðééðòä ìëù ãåòá äãåä

 áéúë éàî óåâä ìò úåñðì äöåø)íù ( äðäå
 éøáãá ÷ñòúðù ùåã÷ óåâä åäæ úàöåé ä÷áø

                                                                                                                                                                                     

 אנו בבושת מחמת שעברנו על מצותו יתברך בעץ הדעת טוב ורע ועתה נהיה יותר בבושה מחמת  ומהא
 ).א"ד(מ "א. מעשים טובים שבכם

 ).א"נ(מ פרשה בהר "ז כבר נתכפר בי כנזכר בר"הע'  כלומר החטא שלך בחיב
 ).ו"דפ(שזכו  ג
 .ו" דפ-  ליד
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 ,"לדה לבתואלאשר י" .ולדעת את קונו
בן  ,"לכהבן ִמ" . בתו של אל,אמר רב יהודה

 ,"אשת נחור אחי אברהם" .לכה של עולםַמ
 והיא אח , גוף שנדבק בשכל,חברת השכל

משא החכמה  ,"וכדה על שכמה" .הנשמה
 .ן"זה מטטרו ,"וירץ העבד לקראתה. "עליה

  ויאמר"

 øùà åðå÷ úà úòãìå âéùäì åôåâ úúëå äøåú
 ìàåúáì äãìé)åè ãë úéùàøá ( äãåäé áø øîà

 äëìî ïá ìà ìù åúá)íù ( íìåò ìù äëìî ïá
íäøáà éçà øåçð úùàà) íù( >ìëùä úøáç <

)ìëù äúøáç( çà àåäå ìëùá ÷áãðù óåâ 
 äéìò äîëçä àùî äîëù ìò äãëå äîùðä

 äúàø÷ì ãáòä õøéå)æé íù (åøèèî äæ"øîàéå ï  
  çë÷/á  
  øäæ  

 אחר ,"ואחרי כן" מה זה ".שרה אשתו
אדם . שקבל עליו אברהם את הדבר הזה

 עד שקרב ,חוה לא נכנסה ,נכנס למקומו
קבל אברהם והכניס אותה אצל אדם ו

ואחרי כן קבר " זהו שכתוב .אותה בשבילו
 ולא כתוב לשרה ,"אברהם את שרה אשתו

ו התיישב ואז . לרבות חוה,"את שרה"אלא 
אלה תולדות " זהו שכתוב .במקומם כראוי

.  ושנינו באברהם,"השמים והארץ בהבראם
 .זה אדם וחוה ,"תולדות השמים והארץ"

לא כתוב אלה השמים והארץ אלא 
 ולא תולדות בן ,"שמים הארץתולדות ה"

 ומנין . בשביל אברהםהתקיימו והם .אדם
 שכתוב , בשביל אברהםהתקיימולנו ש

 ".ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם"
 אדם וחוה התקיימוועד שבא אברהם לא 
  .במקומם באותו העולם

 ìéá÷ã øúá ïë éøçàå éàî åúùà äøù
äéúëåãá ìàò íãà àã äìî äéìò íäøáàá äåç 

 àì éáâì äì ìéòàå íäøáà áéø÷ã ãò úìàò
ää äéðéâá äì ìéá÷å íãà" ã)èé âë úéùàøá (

 äøùì åúùà äøù úà íäøáà øá÷ ïë éøçàå
ïéãëå äåç äàâñàì äøù úà àìà áéúë àìâ 

ää úåàé à÷ãë åäééúëåãá åáùééúà" ã)íù á 
ã ( ïðéðúå íàøáäá õøàäå íéîùä úåãìåú äìà

à àã õøàäå íéîùä úåãìåú íäøáàá äåçå íã
 úåãìåú àìà áéúë àì õøàäå íéîùä äìà
 ïåðéàå ùð øá úåãìåú àìå õøàäå íéîùä
 åîéé÷úàã ïì àðîå íäøáàã äéðéâá åîéé÷úà

 áéúëã íäøáàã äéðéâá)ë âë íù ( äãùä í÷éå
íäøáà àúàã ãòå íäøáàì åá øùà äøòîäåã 

 àåääá åäééúëåãá äåçå íãà åîéé÷úà àì
àîìò:  

 ,בי שמעון אביורבי אלעזר שאל את ר
 שהרי כתוב , המערה הזו אינה כפולה,אמר

 ואחר כך הכתוב קרא לה ,"מערת המכפלה"
 מכפלה הוא קרא ,"מערת שדה המכפלה"

מערת  , כך קורא לה,אמר לו. לשדה
ויתן לי את מערת " כמו שנאמר ,המכפלה
 אינה המערה , חייך, אבל ודאי,"המכפלה
 אלא , ולא השדה נקרא מכפלה,מכפלה

 éàä øîà éåáà ïåòîù éáøì ìéàù øæòìà éáø
áéúë àäã àúìéôë åäéà åàì àúøòîäî  úøò

øúáì äì éø÷ àø÷å äìôëîäå äãù úøòî 
à äãùì äéì éø÷ à÷ äìôëî äìôëîä" éëä ì

ãë äìôëîä úøòî äéì éøà÷" à)ç íù ( éì ïúéå
êééç éàãå ìáà äìôëîä úøòî úàæ åàì 

                                                                                                                                                                                     

ופירוש ) ' אה"ל קודש הלולים כמו חלולים ברכות ל"ג דרשו חז"וכה(א " רמז למלת נחור כמו נהיר בהא
 ).א"נ(מ "א. לשון זכירה כמו נהירנא וכח השכל וכח הזכרון בהדדי קיימא

 ).א"נ(מ "א.  שבושה מאדם שהיא גרמה החטא לא כן שרה שסייעה לכל מצוה ואין ערך לצדקתהב
 ).א"ד(בתיקונים ' לא אתרמיזא בקרא משום דאדם אתגלגל באברהם כדאי'  גליון וקבורת אדם תניינוג

כ " וגם בזה לא דק כי אדם עאל בדוכתיה מאליו ולא הוצרך שאברהם יקבור אותו כמו לחוה ואא"ד' עי
אבל גופו תמיד היה במערה  נה בהםקאבות ונת' קבורת אדם יש לרמוז ואמת שנשמת אדם נתגלגלה בג

 ).א"נ(ב "הרש. ס ברבי בנאה"ש בש"מימי קדם עד זמן התנאים דציינו מערתיה כמ
 ).א"נ(ח "ז. ע במחיצתם עד שבא אברהם"גשלא נכנסו ל'  פיד
 ).ה"של(ה חד אמר "א ד"חא "במהרש. ס עירובין דף נג"ן ובמזרחי ובש"י ורמב" עיין ברשה
  .א" נמחק בהגהות הגר–  מערת המכפלה וקרא קרי לה לבתרו
 .יהל אור' עי ז
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 .שדה והמערה נקראים על שם מכפלהה
 שהרי , ולא המערה,שדה המכפלה ודאי
 ואותו השדה עומד ,המערה היא בשדה

כל ו תחת ירושלים ,בא וראה. בדבר אחר
 והיא עומדת , תחתיו נכפלהארץ ישראל

 ירושלים כדוגמא זו .למעלה ולמטה
 אחוזה למעלה ,מטהלירושלים  ,למעלה

אחוזה  ירושלים למעלה ,ואחוזה למטה
ירושלים (למעלה ולמטה  ,בשני צדדים

למעלה  ,למטה אחוזה בשני צדדים
ועל כן השדה .  היא כפולהלכן ו,)ולמטה

 .מאותה מכפלה שבו היא שורההיא הזו 
כריח השדה אשר ברכו " כתוב דוגמא זוכ
   למעלה,"'ה

 äìôëî éø÷à äãù åàìå äìôëî åäéà àúøòî
 ïåø÷à äìôëî íåù ìò àúøòîå äãù éàä àìà

î àäã àúøòî àìå éàãå äìôëîä äãù àúøò
 àú àøçà äìîá íéà÷ äãù àåääå éäéà äãùá

 íìùåøé éæçå äúåçú ìôëúà ìàøùéã àòøà ìë
 íìùåøé àã àðååâë àúúå àìéòì àîéé÷ éäéàå
 àãéçàå àìéòì àãéçà àúúì íìùåøé àìéòì
 ïéøèñ ïéøúá úãéçà àìéòì íìùåøé àúúì

àúúå àìéòìà àã ìòå àéä àúìôë êë ïéâáå 
äéà àúìôë àéääî äãù éàä àéøù äéáã å

 áéúë àã àðååâë)íùæë æë  ( øùà äãù çéøë
åäé åëøá"àìéòì ä:  

  íìòðä ùøãî:  
ר לי רמז ואמ ,"הגמיאיני מעט מים מכדך

חכמה בידיעת בוראך ממה שעסקת בעולם 
 , כמו שפרשנו, אמר רבי אבא.שיצאת ממנו

ם הנזם על יואש" ,אחר כל זה מה כתוב
 ,אבאאמר רבי ". אפה והצמידים על ידיה

 הוא ,פזרו לכאן ולכאןתאותם העצמות שנ
 כמו ,צומד אותם ושוקלם זה על זה

 , אמר רבי אבא".תיך יחליץוועצמ"שנאמר 
באותה שעה אותו הגוף עומד בארץ 

אמר רבי .  ושם נכנס בו נשמתו,ישראל
 אמר . מי מוליך הגוף לארץ ישראל,יוחנן

לות י הקדוש ברוך הוא עושה מח,רבי זירא
 והם מתגלגלים והולכים לארץ ,תחת הארץ

". וארץ רפאים תפיל" זהו שכתוב .ישראל
ל מוליך אותם " גבריא,אמר רבי יצחק

התלכי עם " שכתוב , מנין לנו.לארץ ישראל
  ".והאיש גבריאל"וכתוב שם  ,"האיש הזה

 êãëî íéî èòî àð éðéàéîâä) ãë úéùàøá
æé ( äîî êàøåá úòéãéá àúîëç æîø éì øåîà

íìåòá ú÷ñòù àáà éáø øîà åðîî úàöéù 
 áéúë äî äæ ìë øçà ïðéùøôãë)æî íù ( íéùàå

 àáà éáø øîà äéãé ìò íéãéîöäå äôà ìò íæðä
 ãîåö àåä ïàëìå ïàëì åøæôðù úåîöòä íúåà

 øîà úàã äîë äæ ìò äæ íì÷åùå íúåà) äéòùé
àé çð ( äúåàá àáà éáø øîà õéìçé êéúåîöòå

å ìàøùé õøàá ãîåò óåâä åúåà äòùñðëð íùú 
 õøàì óåâä êéìåî éî ïðçåé éáø øîà åúîùð åá
 äùåò àåä êéøá àùãå÷ àøéæ éáø øîà ìàøùé

 íäå õøàä úçú úåìéçî]íéìâìâúî[ >å< íéëìåä
ää ìàøùé õøàì" ã)èé åë íù ( íéàôø õøàå

àéøáâ ÷çöé éáø øîà ìéôú" íúåà êéìåî ì
 áéúëã ïì àðî ìàøùé õøàì)çð ãë úéùàøá (

àä íò éëìúäáéúëå äæä ùé  íúä)àë è ìàéðã (
ìàéøáâ ùéàäå:  

ולרבקה אח " מהו שכתוב ,אמר רבי יוסי
 אין יצר הרע , אמר רבי יצחק".ושמו לבן

 ,לו לא נמצאו אף על פי שכ,בטל מן העולם
 בתחלה כשהיה ,בא וראה. קצתו נמצא

 לעולם הבא , נקרא לוט,טל בעולם הזהומ
 )לבאלעתיד ( אבל , יבטל מן העולם)יבדל(

 ,ול כבראשונהו לא מנ. ונקרא לבן,לא כלו
 . למה צריך לבן.אלא כמי שרוחץ מנוולו

 . לעשות פריה ורביה צריך,אמר רבי שמעון
 , אם אין יצר הרע נמצא,שאמר רבי שמעון

 כיון ,שמעובא . פריה ורביה אינו מצוי

 áéúëã éàî éñåé éáø øîà)èë ãë úéùàøá (
 øöé ïéà ÷çöé éáø øîà ïáì åîùå çà ä÷áøìå
 àöîð àì åìëù éô ìò óà íìåòä ïî ìèá òøä
 ìèåî äéäùë äìçúá éæç àú àöîð åúö÷

 àáä íìåòì èåì àø÷ð äæä íìåòá)ìãáé (
>ìèáé< ïî  ìáà íìåòä)àáì ãéúòì ( åìåë àì

 àì ïáì àø÷ðå]ìååðî[ ïàîë àìà äðåùàøáë 
 ïåòîù éáø øîà êéøèöà éàîì ïáì åìååðî éçñã

 êéøèöà äéáøå äéøô ãáòîì] ïåòîù éáø øîàã
åðéà äéáøå äéøô àöîð òøä øöé ïéà íà[ )å( éåöî

                                                                                                                                                                                     

 .ו" נוסף בדפ– )ירושלים לתתא אחידת בתרין סטרין לעילא ותתא (א
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 , מה כתוב,שהגוף נבנה ועומד בקיומו
 )זה( מה ,' וגו"תםווישלחו את רבקה אח"
 רבי יצחק . זה כח התנועה".קתהיואת מנ"

  . זה כח הגוף,אמר

 éàî åîåé÷á ãîåòå äðáð óåâäù ïåéë òîù àú
 áéúë)èð íù ( åçìùéååâå íúåçà ä÷áø úà' 

 éàî)éåä ( ÷çöé éáø äòåðúä çë äæ äú÷éðî úàå
óåâä çë äæ øîà:  

אתי " ,רבי אבהו פתח בפסוק הזה
 אמר .' וגו"מלבנון כלה אתי מלבנון תבאי

קיומו   כיון שהגוף נבנה על,רבי אבהו
 ,ומביאין אותו לקבל נשמתו לארץ ישראל

 כמו ,הנשמה ממתנת אליו ויוצאת לקראתו
 זהו ".ויצא יצחק לשוח בשדה"מר שנא

 . זו היא הנשמה,"אתי מלבנון כלה"שכתוב 
  תשורי"

 àø÷ éàäá çúô åäáà éáø)ç ã øéù ( éúà
åâå éàáú ïåðáìî éúà äìë ïåðáìî' éáø øîà 

 äðáð óåâäù ïåéë åäáà>ìò <)ãò( ïéàéáîå åîåé÷ 
 äîùðä ìàøùé õøàì åúîùð ìá÷ì åúåà

îë åúàø÷ì úàöåéå åéìà úðúîî øîà úàã ä
)âñ ãë úéùàøá (ää äãùá çåùì ÷çöé àöéå" ã
)äéù"ç ã ù(  äîùðä àéä åæ äìë ïåðáìî éúà

éøåùú  
  èë÷/à  
  øäæ  

 ולא , שדה המכפלה ודאילכן ו,ולמטה
 שדה המכפלה ,עוד סוד הדבר. שדה כפול

שבשם הקדוש שהיא '  ה,מי המכפלה .ודאי
 ובשבילה אמר ,הכל עומד יחדו .מכפלה
 שלא היתה בשם , מכפלה' הוםסתבדרך 

ואף . לה פרט לזהוהקדוש אות אחרת כפ
 שהיא ,על גב שמערת המכפלה היתה ודאי

 אבל על שם אחר ,מערה בתוך מערה
 . כמו שנאמר,המכפלהשדה נקראת מערת 

 כסה את , וכשאמר לבני חת,"ואברהם ידע"
 ,"ויתן לי את מערת המכפלה" ואמר ,הדבר

והתורה לא  ,על שם שהיא מערה כפולה
. קראה לה אלא מערת שדה המכפלה כראוי

והקדוש ברוך הוא עשה את הכל שימצא 
 ולהדביק זה , שלמעלהכדוגמאהעולם הזה 

 אשרי .עם זה שיהיה כבודו למעלה ולמטה
לקם של הצדיקים שהקדוש ברוך הוא ח
  .צה בהם בעולם הזה ובעולם הבאור

 äãù àìå éàãå äìôëîä äãù êë ïéâáå àúúå
 ìåôëåúà ïàî éàãå äìôëîä äãù äìîã àæø 

ä äìôëî 'äìôëî éäéàã àùéã÷ àîùáãá 
ðéâáå ãçë àîéé÷ àìëåé íéúñ çøàá øîà÷ ä

]ä'[ )ä(äìôëîâ úà àùéã÷ àîùá éåä àìã 
 àúøòîã áâ ìò óàå éäéà øá äìôëî àøçà
 àúøòî åâ àúøòî éäéàã éàãå äåä àúìôë
 äìôëîä äãù úøòî éø÷à àøçà íåù ìò ìáà

ã äîëøîúà  úç éðáì øîà ãëå òãé íäøáàå
øîàå äìî éñë) ç âë úéùàøá( úà éì ïúéå 

 àúìôë àúøòî éäéàã íåù ìò äìôëîä úøòî
 äìôëîä äãù úøòî àìà äì éø÷ àì àúééøåàå

á÷å úåàé à÷ãë" éàä àçëúùàì àìë ãáò ä
 àãá àã à÷áãúàìå àìéòìã àðååâë àîìò
 ïåäé÷ìåç äàëæ àúúå àìéòì äéø÷é éåäîì

öãá÷ã àé÷éã" àîìò éàäá åäá éòøúà ä
éúàã àîìòáå:  

ברך את ' ואברהם זקן בא בימים וה"
אשרי " , רבי יהודה פתח".אברהם בכל

 הפסוק הזה ".ן חצריךותבחר ותקרב ישכ
 אבל אשרי האיש שדרכיו כשרות ,נתבאר

בו   והוא התרצה,לפני הקדוש ברוך הוא

åäéå íéîéá àá ï÷æ íäøáàå" úà êøá ä
 ìëá íäøáà)à ãë úéùàøá ( çúô äãåäé éáø

)ä äñ íéìäú ( ïåëùé áø÷úå øçáú éøùà
àø÷ éàä êéøöçã ùð øá àåä äàëæ ìáà øîúà 

                                                           

מכפלה להסתיר הסוד ' ש ובגינה קאמר באורח סתים ה"מכפלה וז'  כלומר שרמז המכפלה לשכינה הא
 ).א"נ(

עלאה מנהגת ' לכל נשמות ישראל וכן ה ק כן אימא תתאה אם"וראשונה היא אימא עלאה ל'  כמו שהב
 ).א"נ(ח "ז. תתאה מנהגת העולמות התחתונים וכיוצא' וה' האצי

 .יהל אור' עי ג
 )הערת הזוהר(ב " צד עד
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 אברהם התקרב ,בא וראה. לקרבו אליו
 ולא ,שוקתו היתה כל יום בזה ות,אליו

 ,התקרב אברהם ביום אחד או בפעם אחת
מעשיו קרבוהו בכל ימיו מדרגה  אלא

כשהיה זקן .  עד שהתעלה בדרגתו,לדרגה
 שכתוב ,ונכנס לדרגות עליונות כראוי

 באותם ,"בא בימים" ואז ,"ואברהם זקן"
 באותם ימים ידועים בסוד ,ימים עליונים

 ,"ברהם בכלברך את א' וה" .האמונה
. שמשם יוצאות כל הברכות וכל טוב

 שהרי בשעה אחת ,אשריהם בעלי התשובה
  ביום אחד ברגע אחד

÷ ïøùëúà éåçøåàãá÷ éî" äéá éòøúà åäéàå ä
 áéø÷úà íäøáà éæç àú äéáâì äéì àáø÷ì
 éàäá éåîåé ìë äåä äéìéã äéúáåàéúå äéáâì
 àãç àðîæá åà ãç àîåéá íäøáà áéø÷úà àìå
 àâøãì àâøãî éåîåé ìëá äéì åáéø÷ éåãáåò àìà
 ïéâøãá ìàòå áéñ äåä ãë éåâøãá ÷ìúñàã ãò

ëå ï÷æ íäøáàå áéúëã éæç à÷ãë ïéàìò àá ïéã
 ïàòéãé ïéîåé ïåðéàá ïéàìò ïéîåé ïåðéàá íéîéá

åäéå àúåðîéäîã àæøá" ìëá íäøáà úà êøá ä
 ïåðéà ïéàëæ åáéè ìëå ïàëøá ìë ïé÷ôð ïîúîã
 àîåéá àãç àúòùá àäã äáåùúã ïåäéøàî

àãç òâøá àãç:  
  íìòðä ùøãî:  

וישא עיניו "שכתוב  היינו ,"מראש אמנה
  ".וירא

 åðééä äðîà ùàøî áéúëã)á çé úéùàøá (
àøéå åéðéò àùéå:  

 , אם הנשמה היא,אמר רבי יהודה
 אבל מה זה .כפי שאמרנומובן אברהם 

 הנה החברים אמרו , אמר רבי אבהו.יצחק
 ה נקרא יצחק על שם השמחה הרבעכשיוש

לה נקראת י בתח,אמר רבי אבהו. שבעולם
 נקראת עכשיו ,הנשמה אברהם והגוף שרה

 , שנינו במשנה. רבקההנשמה יצחק והגוף
דם קיום ו ארבעים יום ק,אמר רבי שמעון

 .הגוף ממתנת הנשמה לגוף בארץ ישראל
אמר רבי .  במקום המקדש,באיזה מקום

ויקח את רבקה ותהי לו " ,בא וראה ,אבהו
 ".לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו

 והוא ,אוהב את אותו הגוף ומתנחם עמו
  . בעולםשמחהק והועת לשח

 øîà çðéú äîùðä àéä íà äãåäé éáø
 éáø øîà åäî ÷çöé ìáà ïøîà÷ãë íäøáà

åøîà àééøáç àä åäáàà ÷çöé éø÷úà åéùëòã 
 äàéâñ àúååãç íåù ìò]àîìòáã) [àîìò éðáã( 

 íäøáà äîùðä úàø÷ð äìçúá åäáà éáø øîà
 óåâäå ÷çöé äîùðä úàø÷ð åéùëò äøù óåâäå

éòáøà ïåòîù éáø øîà ïéúéðúîá ïðú ä÷áø í
 óåâì äîùðä úðúîî óåâä íåé÷ íãå÷ äðù
 øîà ùã÷îä íå÷îá íå÷î äæéàá ìàøùé õøàá

 éæç àú åäáà éáø)æñ ãë íù ( ä÷áø úà ç÷éå
 åîà éøçà ÷çöé íçðéå äáäàéå äùàì åì éäúå

 áäåà]ì[ úò àåäå åîò íçðúîå óåâä åúåà
íìåòá äåãçäå ÷åçùì:  

 הרי כל הפרשה הזו ,אמר רבי יהודה
 . אבל לא יכלנו לדעת מהו,התבררה לנו

 ".ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה"
. רוולשקול הדעת כל הפרשה הזו לסת

 הפרשה הזו שמעתי , אמר,כשבא רב דימי
 אמרו שעליונים תקיפים לא .ולא נזכרתי
 קם רבי . ואנו מה נאמר, לגלותהיו מוכנים

 מישיבת חברינו בעלי המשנה ,יהודה ואמר
וא ורבי ייסא ורבי קמו והלכו ה. גלויה
 , מצאו את רבי אלעזר ברבי שמעון.חייא

 נכנסו .תפיליןוהיה מגלה את סודות ה
 , אמר להם.מתעסקמר  במה ,לפניו ואמרו
 שהרי אשרי , אמרתיתפיליןאת טעם ה

 øøáúà àã àúùøô ìë àä äãåäé éáø øîà
]ïì) [ïåì(òãðîì àðìéëé àì ìáà  óñåéå åäî 

äøåè÷ äîùå äùà ç÷éå íäøáà )íùà äë  (
 ãë éøåúñéì àã àúùøô ìë àúòãã àìå÷ùìå

 àúùøô éàä øîà éîéã áø àúà]àã[ àðòîù 
åøîà àðøëãà àìåá äåðîæ àì ïéôé÷ú ïéàìòã 

 øîàå äãåäé éáø í÷ àîéð éàî ïðàå äàìâì
]î[ åî÷ àéìâ àúéðúî éøàî àðøáçã àúáéúî

àñéé éáøå àåä åìæàå éáøì äåçëùà àééç éáøå 
 ïéæø äìâî äåäå ïåòîù éáøá øæòìàá ïéìéôú

÷ñòúà éàîá åøîàå äéî÷ åìàò)ú ( ïåì øîà øî

                                                           

 ).א"נ(מ "א. יצחק' הנשמה אברהם ואחר התחייה נק'  קודם התחייה נקא
 ).א"ד(כ אנחנו מה נאמר בה "סוד ואפ ה"לגלות ע  החכמים הגדולים לא הבינו פרשה זוב
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לין ויודע את הטעם יהאיש שמניח תפ
 יאמר לנו , אם נוח לפני מר,אמרו. שלהן
 ברוך  שהקדוש, שמענו מאביך, אמרו.הדבר

 ,הוא באהבה רבה שהיתה לו עם ישראל
 דוגמתאמר להם לעשות לו משכן כ

 ויביא את ,המרכבה העליונה שלמעלה
ועשו לי מקדש " זהו שכתוב .דיורו עמהם

 שכאן , ושמענו מאביך".ושכנתי בתוכם
  תפיליןסתום הטעם של ה

 äàëæ àäã àðéîà ïéìéôúã àîòè]àåä[ ùð øá 
 àçéð éà åøîà åäãéã àîòè òãéå ïéìôú çðîã

øîà äìî ïì àîéì øîã äéî÷>å< àðòîù 
>êåáàî <]éåáàî[ àåä êéøá àùãå÷ã ]îéçøáå [
)äéúåðîçøá( øîà ìàøùé íò äéì äåäã äàéâñ 

 àðååâë àðëùî éá äéì ãáòîì ïåì>àëéúøã <
)àáéëøã( ïåäîò äéøåéã éúééå àìéòìã äàìò 

ää" ã)ç äë úåîù ( éúðëùå ùã÷î éì åùòå
 àðòîùå íëåúá>êåáàî <)éåáàî( íéúñ àëäã 

éàäá ïéìéôúã àîòè  
  èë÷/á  
  øäæ  

  כך מה שלא היה,ה"קרבים לקבמת
ה "לצדיקים גמורים שהתקרבו לקבאפילו 

 אברהם לא נכנס באותם .בכמה שנים
 כמו ,הימים העליונים עד שהיה זקן

והמלך דוד זקן " שכתוב , וכן דוד.שנאמר
 אבל בעל התשובה מיד נכנס ".בא בימים

 , שנינו,רבי יוסי אמר. ה"ונדבק בקב
מקום שבעלי התשובה עומדים בעולם ב

 לעמוד ם גמורים רשות אין לצדיקי,ההוא
 , מכולם משום שהם קרובים למלך יותר,בו

והם מושכים עליהם ברצון הלב יותר ובכח 
  .רב להתקרב למלך

á÷ éáâì ïéáéø÷" åìéôà éëä äåä àìã äî ä
éáâ åáéø÷úàã íéøåîâ íé÷éãöìäá÷ " äîëá ä

 ãò ïéàìò ïéîåé ïåðéàá ìàò àì íäøáà ïéðù
ëã ãåã ïëå øîúàã äîë áéñ äåäã áéú)î" à à

à ( äéøàî ìáà íéîéá àá ï÷æ ãåã êìîäå
äáåùúãàá÷á äéá ÷áãúàå ìàò ãéî " éáø ä

 éîéé÷ äáåùúã ïåäéøàîã øúà ïðéðú øîà éñåé
 åùø ïåì úéì íéøåîâ íé÷éãö àîìò àåääá äéá
 øéúé àëìîì ïéáéø÷ ïåðéàã ïéâá äéá àîéé÷ì
 øéúé àáìã àúåòøá åäééìò éëùî ïåðéàå åäìëî

 àìéçáåàëìîì àáø÷úàì àéâñ:  
קנים ו כמה מקומות מת,בא וראה

לם בית מושבים ו ובכ,ה בעולם ההוא"לקב
 כל אחד ואחד לפי דרגתו כראוי ,לצדיקים

ן ואשרי תבחר ותקרב ישכ"כתוב . לו
 שהקדוש ברוך הוא מקרב אותם ".חצריך

מטה  שעולים אותם הנשמות מ,אליו
 .להאחז בנחלתם שנתקנה להןלמעלה 

אלו המקומות והדרגות  ,"חצריךן וישכ"
ונתתי לך " כמו שנאמר , ומי הם,שבחוץ

 וזוהי דרגה ".מדים האלהומהלכים בין הע
ומי שזכאים לדרגה . בין קדושים עליונים

 כמו ,רבונו של עולםחים של והזו הם של
 ותמיד עושים שליחות ,אותם המלאכים

 תמיד )התקדשו( משום שאלו ,ברצון רבונם
 מי שנטמא דוגמא זו כ.מאו ולא נטבקדושה

 ,רוח טומאה הוא מושך עליו ,בעולם הזה

á÷ì äéì ïéð÷åúî ïéøúà äîë éæç àú" ä
 ìë íé÷éãöì ïåì éáúåî éá åäìëáå àîìò àåääá
 áéúë äéì éæç à÷ãë äéâøã íåôì ãçå ãç

)ä äñ íéìäú (øçáú éøùàá ïåëùé áø÷úå 
á÷ã êéøöç" ïåðéà ïé÷ìñã äéáâì ïåì áéø÷ ä

 ïåäéúðñçàá àãçàúàì àìéòì àúúî ïéúîùð
éøöç ïåëùé åäì ïð÷úúàã ïéâøãå ïéøúà ïéìà ê

 øîà úàã äîë ïåðéà ïàîå øáì)æ â äéøëæ (
 àåä éàäå äìàä íéãîåòä ïéá íéëìäî êì éúúðå

àëæã ïàîå ïéàìò ïéùéã÷ ïéá àâøã àã àâøãì ï
 ïéëàìî ïåðéàë àîìò éøàîã ïçéìù ïåðéà
 ïéâá ïåäéøàîã àúåòøá øéãú àúåçéìù ïéãáòå

 ïéìàã)]ð"à [åùã÷úà (ìå äùåã÷á øéãú à

                                                           

ה שהיה צדיק גמור וחטא "אבל דהע. שובה הם רשעים גמורים ועשו תשובה מעלתם גדולהת מאריה דא
ש שחטא דוד להורות תשובה היינו "ומ. ח"ז. ושב אינו נקרא בעל תשובה שקרב אל הקליפות ושב לקדושה

ב "ז סימן תתל"ם הפך הרדב"וכח כדעת הרמבומזה מ. להודיע שמתקבלים אבל מעלת בעלי תשובה יותר
 ).א"נ(ן "מאי. ק כי קצרתי"א ודו"ומהרש

 ).א"הגהות הגר(ב "פרשת לך לך צד ע' ב עי"נ ב
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 , מטמאים אותו,וכשיוצאת ממנו נשמתו
 ואלו הם ,ומדורו בין אותם הטמאים

 שממשיך אדם @המב .המזיקים של העולם
 כך הוא מדורו ,את עצמו בעולם הזה
ואותן רוחות  ,ונמשך באותו העולם

טמאות אותו ומכניסות אותו הטמאות מ
  .לגיהנם

 àîìò éàäá áàúñàã ïàî àã àðååâë åáàúñà
 äéúîùð ÷ôð ãëå áàñî çåø äéìò êéùî åäéà
 ïéáàñî ïåðéà ïéá äéøåãîå äéì ïéáàñî äéðî

 àîìòã ïé÷éæî ïåðéà ïéìàåá øá êùîúàã äî
 äéøåãî àåä éëä àîìò éàäá äéîøâ ùð

àîìò àåääá êùîúàåà éáàñî éçåø ïåðéàå 
å äéì ïéáàñîàòäéâì äéì ïéìíð:  

 מי שמתקדש ושומר את ,בא וראה
 מדורו ,עצמו בעולם הזה שלא יטמא

  בעולם ההוא בין אותם קדושים

 éàäá äéîøâ øéèðå ùã÷úàã ïàî éæç àú
 ïéá àîìò àåääá äéøåãî áàúñà àìã àîìò

ïéùéã÷ ïåðéà:  
  íìòðä ùøãî:  

  :à÷åñô  .בפסוק הזה
 העליון דוגמת כ,בא וראה ,אמר לו

 ואחר ,כבותיו הקדושותנעשה המקדש במר
כך השרה הקדוש ברוך הוא את דיורו 

 התעוררו כדוגמא זו כענין הזה ו.עמהם
 ,תפיליןהחברים בעלי המשנה בטעם ה

 של המרכבות דוגמאשיהיה אותו האיש 
 , מרכבה תחתונה מרכבה עליונה,העליונות

. להביא את מלכותו וישרה דיורו עליו
 ,םמתדוג יש בו סודות עליונים ו,ושנינו

העליונים דוגמת  ,ויש בו שלש מרכבות
 סודות של שלש אותיות של ,הקדושים

 , שלשה עולמות,השמות הקדושים
 ארבע פרשיות ,מרכבות שלש אותיות

ן של " ועל כן סוד השי, על ארבעיןשולט
 .ן של ארבעה כתרים" ושי,שלשה כתרים

 , עליותפילין ,שלשה מלכים שולטים בגוף
 של תפילין אלו .ההקדוש ברוך הוא למעל

.  של זרוע ארבע פרשיותתפילין ה.ראש
 , של המרכבה התחתונהדוגמא ,הלב רוכב

 זה הרכב של , עוד שנינו.והתחתון רוכב
 שהוא דוגמא , והלב רוכב,הזרוע למטה

לות י חינהיג ונמסרו בידו לה,למטה
 ונמסרו בידו , כך הלב רוכב למטה.השמים

הוא ות ומעליו ארבע פרשי. כל איברי הגוף
 אבל הקדוש ברוך הוא .של הראשעל המח 

 וסוד )ורוח( . המלך מהכל,שליט עליון
 שכתוב ,המקדשדוגמת החכמה הזו הוא כ

ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד "
 ועליהם דיור המלך בארבע אותיות ".מקצה

 הלב , הלב והמחוזוכדגומא . שתי מרכבות

]ïåì øîà[ ãáòúà äàìò àðååâë éæç àú 
 àùãå÷ éøùà ïë øúáå ïéùéã÷ éåëéúøá ùã÷î

øá àã àðååâëå àã àðééðòë ïåäîò äéøåéã àåä êé
 ïéìéôúã àîòèá àúéðúî éøàî àééøáç åøòúà
 àëéúø ïéàìò éëéúøã àîâåã àøáâ àåää éåäîì

 éúéîì äàìò àëéúø äàúú]äéìéã àúåëìî [
)àúåëìî äéìéã(  úéà ïðéðúå äéåìò äéøåéã éøùéå

 ïéëéúø úìú äéá úéàå ïåäéîâåãå ïéàìò ïéæø äéá
ò úîâåã àúååúà úìúã ïéæø ïéùéã÷ ïéàì

 àúìú ïéëéúø úìú ïéîìò éùéã÷ ïäîùã
 êë ìòå òáøà ìò èéìù úåéùøô òáøà àúååúà

 àæø]éùã"ï[éùå ïéøúë úìúã " ïéøúë òáøàã ï
 àùãå÷ éåìò ïéìôú àôåâá ïéèéìù ïéëìî àúìú
 ïéìôú àùéøã ïéìôú ïéìà àìéòì àåä êéøá
 àîâåã áéëø àáì ïééùøô òáøà àòåøãã
 àã ïðéðú ãåò áéëø äàúúå äàúú àëéúøã
 åäéàã àîâåã áéëø àáìå àúúì àòåøãã àáéëø

òàì äéãéá ïåøñîúàå àúúìðäàáâ éìéç ìë ïåì 
 éåãéá åøñîúàå àúúì áéëø àåä àáì êë àéîù
 ìò ïééùøô òáøà äéðî àìéòå àôåâ éøáà ìë
 àåä êéøá àùãå÷ ìáà åäéà àùéøã àçåî

 àìëî àëìî äàìò àèéìù)åøåç (]àæøå[ 
 áéúëã àùã÷îã àðååâë àåä àã àúîëçã

)èé äë úåîù ( äæî äö÷î ãçà áåøë äùòå
 àëìîã äéøåéã åäééìòå äö÷î ãçà áåøëå
 àáì àðååâ éàäëå ïéëéúø ïéøú ïååúà òáøàá

                                                                                                                                                                                     

 )הערת הזוהר(א ” נט עא
 ).ו"דפ(לאעלאה  ב
 ).א"ד] (ב"הרש.  צבא השמיםלכל[ להנהיגם ג
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 ועליהם מדורו של ,מכאן והמח מכאן
 . פרשיות)ארבע( ברוך הוא בארבע הקדוש

 מכאן והלאה סודות ,אמר רבי אלעזר
 האותיות והפרשיות בגופם ,הכתרים

 והרמז , הלכה למשה מסיני,וברצועותיהם
 והטעם של הכל בשלש ,שלהם התגלה

  ).הרחמים(עשרה מדות 

 àçåîå]ïàëî àçåîå ïàëî àáì[ äéøåãî åäééìòå 
 òáøàá àåä êéøá àùãå÷ã]òáøà[ øîà ïééùøô 

ìå ïàëî øæòìà éáø àúååúà éøúëã éæø äàìä
 äùîì äëìä ïåäéúåòöøå åäééôåâá ïééùøôå
 úìúá àìëã àîòèå éìâúà ïåäìã àæéîøå éðéñî

 ïìéëî øùò)]ð"à [éîçøã:(  
 אלמלא לא באתי אלא ,אמר רבי יהודה

 אשרי חלקך , אמרו לו.די ,עבור הסוד הזה
 אמרו . שכל רז אינו אנוס לך,בעולם הבא

   באנו,לו

ãåäé éáø øîà àìà àðéúà àì àìîìà ä
 àîìòì ê÷ìåç äàëæ äéì åøîà ééã àã àæø ìéãá

àðéúà äéì åøîà êì ñéðà àì æø ìëã éúàã  

  ì÷/à  
  øäæ  

 ואלו ,עליונים ועושים תמיד שליחות
את חצר " כמו שנאמר ,עומדים בחצר

ויש אחרים שהם בפנים יותר ". המשכן
 כמו שנאמר ,שאינם בחצר אלא בבית

נשבעה " , אמר דוד".יתךנשבעה בטוב ב"
 ,"ן חצריךוישכ" כיון שאמר ,"בטוב ביתך
היה צריך  ,"נשבעה בטוב ביתך"למה כתוב 

 .ןוישבע בטוב ביתך כמו שכתוב ישכלומר 
 אין ישיבה בעזרה אלא ,אלא הרי שנינו

ויש מקום לחסידים . למלכי דוד לבדם
 ככתוב , ומי הם,עליונים שנכנסים לפנים

ן קדמה לפני אהל נים לפני המשכווהח"
 וכמה .' וגו"מועד מזרחה משה ואהרן ובניו

מדורים על מדורים ואורות על אורות 
 מתבייש וכל אחד ,נפרדים בעולם ההוא

 כמו שהמעשים נפרדים .רוימאור חב
 כך גם מקומות ואורות ,בעולם הזה

  .נפרדים בעולם ההוא

 éîéé÷ ïéìàå øéãú àúåçéìù ïéãáòå ïéàìò
îà úàã äîë øöçá ø)è æë úåîù ( øöç úà

 ïåðéà åàìã øéúé åâì ïåðéàã ïéðøçà úéàå ïëùîä
 øîà úàã äîë àúéáá àìà øöçá) äñ íéìäú

ä ( áåèá äòáùð ãåã øîà êúéá áåèá äòáùð
 áéúë éàîà êéøöç ïåëùé øîàã ïåéë êúéá
 éòáéî êúéá áåèá òáùé êúéá áåèá äòáùð
 úéì ïðéðú àä àìà ïåëùé áéúëã äîë äéì

áéùé åäééãåçìá ãåã úéá éëìîì àìà äøæòá ä
ïéðåéìò éãéñçì øúà úéàåà ïàîå åâì éìééòã 

 áéúëãë ïåðéà)çì â øáãîá ( éðôì íéðåçäå
 äùî äçøæî ãòåî ìäà éðôì äîã÷ ïëùîä

åâå åéðáå ïøäàå'á ïéøåäðå ïéøåãî ìò ïéøåãî äîëå 
 ãç ìëå àîìò àåääá ïùøôúî ïéøåäð ìò

îë äéøáçã àøåäðî óéñëà ïùøôúà ïéãáåòã ä
 ïùøôúî ïéøåäðå ïéúëåã éîð éëä àîìò éàäá

àîìò àåääáâ:  
 בעולם אפילו הרי נאמר ש,ובא וראה

 כשאדם ישן על מטתו והנשמות ,הזה
 ,צריכות לשוטט בעולם ויצאו מתוך הגוף

אין כל נשמה ונשמה עולה ומשוטטת 
 אלא ,לראות בכבוד סבר פני עתיק הימים

 כך , המעשיםכמו שנמשך תמיד וכפי
הוא ישן והנשמה  ,אם נטמא. נשמתו עולה

 וכל אותן רוחות טמאות לוקחות ,יוצאת
 ונדבקת בהן באותן הדרגות ,אותה

 ãë àîìò éàäá åìéôàã øîúà àä éæç àúå
 åëéøèöà ïéúîùðå äéñøò ìò íéàð ùð øá
 ìë åàì àôåâ åâî å÷ôðå àîìòá àèèåùúàì
 ø÷éá éæçîì àéèùå à÷ìñ àúîùðå àúîùð
 êéùîúàã äîë àìà ïéîåé ÷éúòã éôà øáñ

ãáåò íåôëå øéãúåäéúîùð éëä é à÷ìñ )å( éà
 ïåðéà ìëå à÷ôð àúîùðå íéàð åäéà áàúñà
 ïåðéàá åäá ú÷áãúàå äì ïéè÷ð ïéáàñî ïéçåø

                                                           

היכל הוא . צירהע די"בית הוא ג. ע למטה בעשיה"מדריגות דחשיב בית וחצר והיכל חצר הוא ג'  הנה גא
 ).א"נ(מ "א. ל"י זצ"וכן קבלה מהאר' ק שהוא ראש היצירה והוא עצמו סוף הברי"שהוא היכל קה' ע דברי"ג

 ).א"ד(ב ” ויקהל רט עב
מ בעת "א היא כפי המדור שלו כפי מעשיו ואף דהרבה כתות יש בישיבה אחת מ" הארה הבאה לכג

 ).א"נ(ח "ז. חלוקת ההארה לזה נותנים הרבה ולזה נותנים מעט
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 והם ,התחתונות שמשוטטות בעולם
 .מודיעות לה דברים שקרובים לבא לעולם

ולפעמים שמודיעים לה דברים כוזבים 
ואם זוכה .  והרי פרשוה,וצוחקים עליה

 הולכת , ישן ונשמתו עולה כשהוא,אדם
 ,ושטה ובוקעת בין הרוחות הטמאות

 זה . פנו מקום פנו,מכריזים ואומריםוכולם 
 והיא עולה בין אותם ,אינו מצדנו

.  ומודיעים לה דבר אחד אמת,הקדושים
 בעלי דינין כל אותם מחנות של ,וכשיורדת

 ,רוצים להתקרב אליה לדעת אותו הדבר
ר  והדב.ים לה דברים אחרוהם מודיעים

ההוא שנוטלת בתוך אותם קדושים בין 
  אותם

 äì ïéòéãåî ïåðéàå àîìòá ïééèùã ïéàúú ïéâøã
 ïéðîæìå àîìòá éúéîì ïéáéø÷ ïåðéàã ïéìî
 äåî÷åà àäå äá ïëééçå ïáéãë ïéìî äì ïéòãåîã
 à÷ìñ äéúîùðå íéàð åäéà ãë ùð øá éëæ éàå
 ïéáàñî ïéçåø ïéìà ïéá àò÷áå àéèùå àìæà
 àã åàì ïåðô øúà ïåðô ïéøîàå ïéæéøëî åäìëå
 éòãåîå ïéùéã÷ ïåðéà ïéá à÷ìñ éäéàå àðøèñî
 ïéìéáç ïåðéà ìë àúçð ãëå èåù÷ã àãç äìî äì

ïé÷éøèà àáø÷úàì ïàòá >àéää òãðîì äãäá <
)àéääá( ïéðøçà ïéìî äì ïéòãåî ïåðéàå äìî 

ã äìî àéääåïåðéà ïéá ïéùéã÷ ïåðéà åâ àìèð:  

  íìòðä ùøãî:  
 ,לפני מר לדעת את סוד הפסוק הזה

". סף אברהם ויקח אשה ושמה קטורהווי"
לו ירוש של הפסוק הזה כמו שגי פ,אמר

 שכאשר הנשמה ,חברינו בעלי המשנה
 הנה ,תבוא באותו הגוף הקדוש שלה

הדברים היו על הרשעים שיקומו ויכשירו 
ויתן להם מזיו כבודו שידעו  ,את מעשיהם

ראה שלמה וכש. וישובו ויזכו זכות שלמה
 , הרבה ואמר)תמה הרבה( היה ,את זה

רים ובאו וממקום וובכן ראיתי רשעים קב"
. או ויחיו ממקום קדושו שיב,"וש יהלכוקד

 , אמר רבי אבא אמר רבי יוחנן,ושנינו
ך כושי עורו ונמר והיהפ"כתוב 

לא זכו לשוב  כך הרשעים ש,"רתיווחברב
 ,בעולם הזה ולהקטיר מעשים טובים

 מה  וראה.באלעולם לא יקטירו בעולם ה
 ושרוצה ,"ויסף אברהם ויקח אשה" ,כתוב

לעשות להם נשמה לגופם ולקרבם 
ואת הנפש אשר " כמו שנאמר ,בתשובה

  ".עשו בחרן

 à÷åñô éàäã àæø òãðîì øîã äéî÷
)à äë úéùàøá(  äîùå äùà ç÷éå íäøáà óñåéå

÷ åìâã äîë à÷åñô éàäã àùåøéô øîà äøåè
 àåääá éúéé àúîùð ãëã ïéúéðúî éøàî àðøáç

 àééìéî àä äìéã àùéã÷ àôåâ]ååä[ àéáééç ìò 
 àø÷é àåéæî åäì ïúéå ïéãáåò ïåøùëéå ïåîå÷éã
 àúîéìù àúåëæ ïåëæéå ïåáåúéå ïåòãðéã äéìéã

 äîìù àîç ãëå àã)äåä] (äåú[ øîàå éâñ 
)é ç úìä÷ ( ïëáå åàáå íéøåá÷ íéòùø éúéàø

 ùåã÷ íå÷îî åéçéå åàáéù åëìäé ùåã÷ íå÷îîå
 áéúë ïðçåé éáø øîà àáà éáø øîà ïðéðúå

)âë âé äéîøé ( øîðå åøåò éùåë êåôäéä
åáøáçøåéúá íìåòá áåùì åëæ àìù íéòùøä êë 

 åøéè÷é àì íìåòì íéáåè íéùòî øéè÷äìå äæä
 áéúë äî äàø àáä íìåòá)à äë úéùàøá (

å íäì úåùòì äöåøùå äùà ç÷éå íäøáà óñåé
øîà úàã äîë äáåùúá íáø÷ìå íôåâì äîùð 

)å áé íù (ïøçá åùò øùà ùôðä úàå:  
 , מה כתובבא וראה ,אמר רבי אלעזר

 הרבה ".ותלד לו את זמרן ואת יקשן"
 ,מעשים רעים עד שנגרשים מן העולם

 ועליהם ,"וישלחם מעל יצחק בנו"שכתוב 
 "ני אדמת עפר יקיצוורבים מיש"נאמר 

והמשכלים יזהרו " ועל האחרים נאמר .'וגו

 áéúë äî éæç àú øæòìà éáø øîà)á äë íù (
 íéòø íéùòî äáøä ïù÷é úàå ïøîæ úà åì ãìúå

 áéúëã íìåòä ïî íéùøâðù ãò)å íù ( íçìùéå
 øîàð íäéìòå åðá ÷çöé ìòî)á áé ìàéðã (

÷é øôò úîãà éðùéî íéáøååâå åöé ' íéøçàä ìòå

                                                                                                                                                                                     

ב וכן ”ך ע"ז דף ז"בע  חיילות חבילות בעלי דינין המענישים ונושכים אותו כענין חויא דרבנן טרקיהא
 ).א"ד(לעיל ' חבילי טהירין פי

ל ונמר מנומר " כוש בן חם הושחר מקללת נח כי היה כולו הפך לבן כמו כפות ידיו ורגליו וכמארזב
שלא יהפכו ללבן לעולם ועד וטועים האומרים שהכושי שחור מתחלת ברייתו והכתוב השוה את שניהם 

 מהם ולכך דשמשו בתיבה וחם אח' ל ג"ת הושתת העולם וארז"ר ומן ש"מתחלת ברייתו כי אחד היה אדה
 ).א"נ(ב "הרש. 'לקה בעורו כשראה ערות אביו נוסף על עון התיבה שעונש זה ראוי בגופו כו
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  ' øîàð)â íù (åâå òé÷øä øäæë åøéäæé íéìéëùîäå   .' וגו"כזהר הרקיע
 , זה משמע על הפרשה,אמר רבי יהודה

 שם )אבד( עבד) נקרא(ומשמע שאותו זמן 
 , ובמקומו נקראת יצחק, אברהם)הנשמה(

ויהי אחרי מות " זהו שכתוב .כפי שאמרנו
אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו וישב 

 עם ידיעת החי ,"איוחי ריצחק עם באר ל
 לדעת ולהשיג מה שלא ,שהוא חי העולמים
כי מלאה " זהו שכתוב .השיג בעולם הזה

  ".'רץ דעה את ההא

 àúùøô ìò òîùî éàä äãåäé éáø øîà
 ïîæ åúåàã òîùîå]íù ãáà) [äîùð íù àø÷ð( 

ää ïøîà÷ãë ÷çöé úàø÷ð åîå÷îáå íäøáà" ã
)àé äë úéùàøá ( íäøáà úåî éøçà éäéå êøáéå

éäìà" éçì øàá íò ÷çöé áùéå åðá ÷çöé úà í
øå éç àåäù éçä úòéãé íò éà]íéîìåòä [
)íéîìåòì( íìåòá âéùä àìù äî âéùäìå úòãì 

ää äæä" ã)è àé äéòùé ( äòã õøàä äàìî éë
åäé úà"ä  

  ì÷/á  
  øäæ  

 וזה .האחרים הוא כתבואה בתוך התבן
זוכה יותר בעוד שהוא עומד ש הוא )מי(

 דוגמא לזה. מה עומדת בעולם הזהוהנש
 ,כשיוצאות הנשמות מהגוף מהעולם הזה

 וכמה שומרי הפתח ומחנות ,רוצות לעלות
 כולם , אם הם מצדם, נמצאיםאורות

 ומוסרים ,אוחזים בהם באותן הנפשות
ואחר . אותם ביד דומה להכניסם לגיהנם

 והם נוטלים ,כך עולות ואוחזים בהם
הם שעברו על  אלו , ומכריזים בהם,אותם

 . וכן משוטטות בכל העולם.מצוות רבונם
 וכן עד .ואחר כך מחזירים אותם לגיהנם

 אחר שנים עשר .שנים עשר חדשים
ים באותו מקום שראוי קטחדשים הם ש

 ,מעלה אותם הנשמות שזכו עולות ל,להם
  .ם וזוכות במקומ,כמו שנתבאר

 àðáéú åâ àøåáòë éäéà ïéðøçà]éàäå[) åïàî (
æã åäéàøéúé éëà íéà÷ åäéàã ãåòá > àúîùðå

àîéé÷< ïé÷ôð ãë àã àðååâë àîìò éàäá 
 äîëå à÷ìñì ïàòá àîìò éàäî àôåâî ïéúîùð

 éîéé÷ ïéøéäè éìéáç ïéòøú)å( åäééøèñî ïåðéà éà
 àãéá ïåì éøñîå ïàùôð ïåðéàá åäá ïéãçà åäìë

îåãã" ï÷ìñ øúáìå íðäéâá ïåì àìòàì ä]ïãçàå [
)ïãçàúàå(àå åäá  åäá éæøëîå åäì éìèð ïåðé

 ïééèù ïëå ïåäéøàîã éãå÷ô ìò åøáòã ïåðéà ïéìà
 ãò ïëå íðäéâì åäì éøãäî øúáìå àîìò ìëá
 éëëúùî éçøé øñéøú øúáì éçøé øñéøú
 åëæã ïéúîùð ïåðéà ïåì éæçúàã øúà àåääá

åäééúëåãá ïàëæå øîúàã äîë àìéòì é÷ìñ:  

 אשרי הצדיקים שנגנזו להם ,בא וראה
 ואין מקום פנימי ,ה טובות לעולם ההואכמ

בכל אותם כאותם שיודעים את סוד רבונם 
 על אלו כתוב .ויודעים לדבק בה בכל יום

עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה "
חכה " כמו שנאמר ,"למחכה לו"מה זה ". לו

 ואלו הם שדוחקים ".את איוב בדברים
 ומחכים @וקים אותילדבר של חכמה ומדי

רים ַכו מלהיות ,רור הדבריאת בלדעת 
 אלו הם שרבונם משתבח בהם .לרבונם

 אלו הם שנכנסים בין עליונים .בכל יום
 ואלו נכנסים בכל השערים ,קדושים

 אשרי . ואין מי שימחה בידם,שלמעלה

 åäì æéðâúàã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ éæç àú
 øúà úéìå àîìò àåääì ïéáè äîë ìëá äàîéðô

 éòãéå ïåäéøàîã àæø éòãéã ïåðéàë ïåðéà
 áéúë ïéìà ìò àîåé ìëá åäá à÷áãúàì) äéòùé

â ãñ (éäìà äúàø àì ïéò" äùòé êúìåæ í
 øîà úàã äîë åì äëçîì éàî åì äëçîì) áåéà

ã áì ( ïåðéà ïéìàå íéøáãá áåéà úà äëç
ïé÷çããá ïé÷ééãå àúîëçã äìîì ]ìéä[ ïàëçîå 

]ìéä[ òãðîì  äìîã àøéøá>åàòãåîúùà <
)àòãåîúùàìå( ïåäéøàîã ïåðéà ïéìà ïåäéøàîì 

 ïéá ïéìàòã ïåðéà ïéìà àîåé ìëá ïåäá çáúùî

                                                           

 ).א"נ(ח "ז.  של אמת כלומר אין מי שזוכה יותר מדבר אחדא
ים לדעת ברירה דמלה ובזה והר דייקין להם בדקדוק ומחכאן ומקו פירוש סודות התורה ומאמרי הזב

ל כל היודע שיעור קומה "ד לשלמה דע את אלקי אביך ועבדהו וכמרזוש ד"ולאשמודעא למאריהן כמ
' ב ב"ל דף קל"יון וכמשרושו בדיוק ובעיהר ופוב וזה ישיג בלימוד ספר הז"מובטח לו שהוא בן עוה

 ).א"נ(ב "הרש. בשיעורא דסורטא יוצר כלא ופירושו עמוק וארוך
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àìéòìã éòøú ìë ïéìàò ïéìàå ïéùéã÷ ïéàìò   .חלקם בעולם הזה ובעולם הבא
 àîìòá ïåäé÷ìåç äàëæ ïåäãéá éçîéã ïàî úéìå

éúàã àîìòáå ïéã:  
 אברהם נכנס לדעת ולהדבק ,בא וראה

ר שהקדים את מעשיו  לאח,ברבונו כראוי
 , וזכה לאותם הימים העליונים,שבראשונה

והתברך מהמקום שכל הברכות יוצאות 
 ".ברך את אברהם בכל' וה" שכתוב ,משם

 המקום של הנהר שאין ,"בכל"מה זה 
 ,אמר רבי חייא. פוסקים מימיו לעולמים

 שאברהם לא רצה להתערב עם בא וראה
 נשות העולם ולהדבק בשאר העמים עובדי

 משום שנשות שאר ,כוכבים ומזלותעבודת 
כוכבים ומזלות הם עבודת העמים עובדי 
 ולאותם שנדבקים בעליהםמטמאות את 

 , משום שכשאברהם ידע את החכמה.בהם
 ומאיזה מקום יוצאות ,רשוקר והשיידע הע

 ועל כן ,ומשוטטות רוחות טמאות בעולם
השביע את עבדו שלא יקח אשה לבנו 

  .משאר העמים

ç àú à÷áãúàìå òãðîì ìàò íäøáà éæ
 éåãáåò íéã÷àã øúáì úåàé à÷ãë äéøàîá
 êøáúàå ïéàìò ïéîåé ïåðéàá äëæå àúéîã÷á

 áéúëã ïîúî é÷ôð ïàëøá ìëã øúàî) úéùàøá
à ãë (åäéå"éàî ìëá íäøáà úà êøá äà ìëá 

 éáø øîà ïéîìòì éåîéî é÷ñô àìã àøäðã øúà
á àáøòúàì àòá àì íäøáàã éæç àú àééç éùð

åëòò ïéîò øàùá à÷áãúàìå àîìò" ïéâá í
åëò ïéîò øàùã àééùðã" ïåðéà í)î( ïéáàñ

 ãëã ïéâá ïåäá ïé÷áãúîã ïåðéàìå åäééøáåâì
 ïàîå àùøùå àø÷ò òãé àúîëç òãé íäøáà
 àã ìòå àîìòá ïéáàñî éçåø ïééèùå é÷ôð øúà
 øàùî äéøáì àúúà áñé àìã äéãáòì éîåà

ïéîò:  

ב העפר על וויש" ,רבי יצחק פתח ואמר
הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים 

ברא את ה "הקב כש,בא וראה ".אשר נתנה
 ובנה , נטל עפרו ממקום המקדש,האדם

 ,את גופו מארבעת הצדדים של העולם
 אחר כך הריק עליו רוח .נתנו לו כחשכולם 

ויפח באפיו נשמת " כמו שנאמר ,חיים
 אחר כך קם וידע שהוא .' וגו"חיים
 ואז נדבק וידע את ,יונים ותחתוניםמעל

 כל אדם ו זכדוגמא. החכמה העליונה
 ,מעליונים ותחתוניםשבעולם הוא כלול 

וכל אותם שיודעים להתקדש בעולם הזה 
  מושכים עליו רוח, כשמולידים בן,כראוי

מהמקום שכל הקדושים יוצאים קדושה 
 משום .ה" ואלו נקראים בנים לקב,ממנו

 כך גם ,כראוי בקדושהשהגוף נעשה 
 ,נותנים לו רוח ממקום עליון קדוש כראוי

  .והרי זה נתבאר

 øîàå çúô ÷çöé éáø)æ áé úìä÷ ( áåùéå
 ìà áåùú çåøäå äéäùë õøàä ìà øôòä

éäìàä"éæç àú äðúð øùà íáá÷ àøá ãë " ä
 äéôåâ äðáå àùã÷îã øúàî äéøôò ìèð íãàì
 àìéç äéì åáäé åäìëã àîìòã ïéøèñ òáøàî

øúà øúáìäéìò ÷â øîà úàã äîë ééçã àçåø 
)æ á úéùàøá (åâå íééç úîùð åéôàá çôéå '

 ïéãëå àúúå àìéòî åäéàã òãéå í÷ øúáì
 ùð øá ìë àã àðååâë äàìò äîëç òãéå ÷áãúà
 ïåðéà ìëå àúúå àìéòî ìéìë åäéà àîìòã
 ãë úåàé à÷ãë àîìò éàäá àùã÷úàì ïéòãéã

 øúàî àùéã÷ çåø äéìò ïéëùî øá åãéìåà ìëã
ã÷åéùïá÷ì ïéðá ïåø÷à ïéìàå äéðî ïé÷ôð " ïéâá ä

 éîð éëä úåàé à÷ãë äùåã÷á ãéáòúà àôåâã
 éæç à÷ãë àùéã÷ äàìò øúàî àçåø äéì ïéáäé

øîúà àäå:  
 בשעה שעתיד אדם לתת ,בא וראה

 אותו ,חשבון מעשיו טרם יצא מן העולם
היום הוא יום החשבון שגוף ונשמה 

שמה נפרדת  אחר כך הנ.נותנים חשבון

 ïáùåç áäéîì ùð øá ïéîæã àúòùá éæç àú
 àîåé àîåé àåää àîìòî ÷åôé àì ãò éåãáåò
 àðáùåç éáäé àúîùðå àôåâã åäéà ïáùåçã

                                                           

ק העליון שממנו יוצאים "ל שהוא הו"ל במדת כ"אברהם בכל ר ל דאתי לאשמועינן דכיון דברך את" נא
 מ"א. ח"ועיין ז. נשמות קדושים וידע ההפרש בין ישראל לעובדי כוכבים לפיכך לא צוה לקחת אשה מהם

 ).א"נ(
  .ב"וארא כג ע' ב ופ"ויגש רה ע'  ועי).א"ד(ב ” בראשית לד עב
 ).א"ד( שפך עליו ג
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 והכל שב למקומו , והגוף שב לארץ,ממנו
 עד הזמן . והרי פרשוה,שנלקח משם

 ,שהקדוש ברוך הוא עתיד להחיות מתים
ואותו גוף ממש ואותה . הכל גנוז לפניו

נשמה ממש עתיד הקדוש ברוך הוא להשיב 
 .דם ולחדש את פני העולםולעולם כמו מק
 ".יחיו מתיך נבלתי יקומון"זהו שכתוב 

ותה הנשמה ממש גנוזה לפני הקדוש וא
 כמו , ושבה למקומה כפי דרכה,ברוך הוא
והרוח תשוב אל האלהים אשר "שנאמר 

 ובזמן שהקדוש ברוך הוא עתיד ".נתנה
 עתיד הוא להריק טל ,להחיות מתים
יקומו  כולם  ובאותו הטל,מראשו עליהם

 ".כי טל אורות טלך"זהו שכתוב . מהעפר
 ממש מאותם  אורות,מה זה טל אורות

 שפוךהאורות של מעלה שבהם עתיד ל
   משום שעץ,חיים לעולם

 áú àôåâå äéðéî àùøôúà àúîùð øúáì
 àäå ïîúî áéñðúàã äéøúàì áú àìëå àòøàì

ãò äåî÷åàá÷ã àðîæ " àééúî àééçàì ïéîæ ä
 àúîùð àéääå ùîî àôåâ àåääå äéî÷ æéðâ àìë

á÷ ïéîæ ùîî" ïéîã÷ìîë àîìòì àáúàì ä
 áéúëã àåä àãä àîìò éôðà àúãçìå) äéòùé

èé åë ( àúîùð àéääå ïåîå÷é éúìáð êéúî åéçé
á÷ éî÷ àæéðâ ùîî" íåôë äøúàì úáúå ä

 àäçøà>øîà úàã äîë) æ áé úìä÷(åøäå  ç
éäìàä ìà áåùú"äðúð øùà í< ïéîæã àðîæìå 

á÷" àìè à÷øàì åäéà ïéîæ àééúî àééçàì ä
àåääáå åäééìò äéùéøîà àìë ïåîå÷é àìè 
 áéúëã àåä àãä àøôòî)èé åë äéòùé ( ìè éë

 ïåðéàî ùîî úåøåà úåøåà ìè éàî êìè úåøåà
 àîìòì ïééç à÷øàì ïéîæ ïåäáã àìéòìã ïéøåäð

àðìéàã ïéâá  
  àì÷/à  

 יםפסקנ חיים שלא יריקהחיים 
פסקים משום נ עכשיו שהרי .לעולמים

 .שהנחש הרע הזה שולט והלבנה מתכסה
 והחיים לא , כביכול פוסקים מימיולכןו

ובאותו זמן אותו . שולטים בעולם כראוי
 יסתלק מן , שהוא הנחש הרע,יצר הרע

 , והקדוש ברוך הוא יעביר אותו,העולם
 אעביר מן ומאהרוח הטואת "כמו שנאמר 

 , ואחר שהוא יעבר מן העולם".הארץ
 , והנהר ששופע ויוצא,הלבנה לא תתכסה

והיה אור " ואז כתוב .יניוילא יפסקו מע
היה הלבנה כאור החמה ואור החמה י

  .' וגו"שבעתים כאור שבעת הימים

 àäã ïéîìòì ïé÷ñô àìã ïééç ÷éøé ééçã
 àèìù àùéá àéåç àäã ïéâá ïé÷ñô àúùä

éñëúàåà éåîéî ïé÷ñô ìåëéáë êë ïéâáå àøäéñ 
 àåääáå úåàé à÷ãë àîìòá ïéèìù àì ïééçå
 ÷ìúñé àùéá àéåç åäéàã òøä øöé àåää àðîæ

á÷ äéì øáòéå àîìòî" øîúàã äîë ä) âé äéøëæ
á ( øúáìå õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå

 àéñëúà àì àøäéñ àîìòî øáòúé åäéàã
î ïå÷ñôé àì ÷éôðå ãéâðã àøäðåéåòåáá ïéãëå 

 áéúë)åë ì äéòùé ( øåàë äðáìä øåà äéäå
 úòáù øåàë íéúòáù äéäé äîçä øåàå äîçä

åâå íéîéä':  
 אם תאמר שכל ,אמר רבי חזקיה

הגופות של העולם יקומו ויתעוררו מן 
אותם הגופות שנטעו בנשמה אחת  ,העפר

 אותם , אמר רבי יוסי.מה יהיה מהם
רי הם כלא  ה,הגופות שלא זכו ולא הצליחו

 כך גם , כמו שהיו עץ יבש בעולם ההוא,היו
 והגוף האחרון שננטע והצליח .באותו הזמן

ועליו כתוב .  יקום,ונטל שרשיו כראוי
והיה עלהו ' והיה כעץ שתול על מים וגו"

 ונטע שרשים  פירות שעשה.' וגו"רענן
 ועל אותו גוף ראשון שלא .והצליח כראוי

 àîìòã ïéôåâ ìëã àîéú éà äé÷æç éáø øîà
 åòéèðúàã ïéôåâ ïåðéà àøôòî ïåøòúéå ïåîå÷é
 éñåé éáø øîà åäééðî àäú äî àãç àúîùðá

åðéà àìë ïåðéà éøä åçìöà àìå åëæ àìã ïéôåâ ï
 ùáé õò ååäã äîë ååä>àéääá <)éàäá( àîìò 

 òèðúàã äàøúá àôåâå àðîæ àåääá éîð éëä
 çìöàå>ìèðå <)òèðå( íå÷é úåàé à÷ãë éåùøù 

]å[ áéúë äéìò)ç æé äéîøé ( ìò ìåúù õòë äéäå
åâå íéî 'åâå ïðòø åäìò äéäå ' òèðå ïéáéà ãáòã

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( נשא קכח א
ש והיה מה שהוא עתה והיה "א וז"או' ן בחי"ל דלעתיד לבוא זו"י זצ"ש רבינו האר" אפשר לרמוז מב

 ).א"נ(י " כתיב והמלעתיד לבוא יהיה שבעתים ואור הלבנה כמהו כמפורש בתיקונים וזה רמז וכדין
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לא זכה ולא ו( ולא נטע שרשים  פירותעשה
והיה כערער בערבה ולא " כתוב ,)הצליח

זו  ,"כי יבוא טוב" .' וגו"יראה כי יבוא טוב
ויאיר אותו האור שעתיד . תחיית המתים

להאיר לצדיקים שהיה גנוז לפניו מיום 
וירא אלהים את " שכתוב ,שנברא העולם

 ואז עתיד הקדוש ברוך הוא ".האור כי טוב
 לכם יראי וזרחה" וכתוב ,להחיות המתים

 ואז יתגבר הטוב .' וגו"שמי שמש צדקה
 ,ר מן העולםו ואותו שנקרא רע יעב,בעולם

 ואז אותם הגופים הראשונים .כמו שאמרנו
  .יהיו כלא היו

öàå ïéùøù àôåâ àåää ìòå úåàé à÷ãë çì
 àìã äàîã÷>ïéùøù òèð àìå ïéáéà ãáò<)  äëæ

çìöà àìå ( áéúë)å íù ( äáøòá øòøòë äéäå
åâå áåè àáé éë äàøé àìå ' àã áåè àáé éë

 ïéîæã àøåäð àåää øéäðúéå íéúîä úééçú
 àîåéî äéî÷ æéðâ äåäã àé÷éãöì åäì àøäðàì

àîìò éøáúàãà áéúëã )ã à úéùàøá (å àøé
éäìà"á÷ ïéîæ ïéãëå áåè éë øåàä úà í" ä

 áéúëå àééúî àééçàì)á â éëàìî ( íëì äçøæå
åâå ä÷ãö ùîù éîù éàøé ' áåè øáâúé ïéãëå

 àîìòî øáòúé òø éø÷úàã àåääå àîìòá
 àìë ååäì éàîã÷ ïéôåâ ïåðéà ïéãëå ïøîàãë

]ååä[:  
 עתיד הקדוש ברוך הוא ,אמר רבי יצחק

 ,ים רוחות אחרות על אותם הגופשפוךל
 ואם ,יקומו בעולם כראוי ,ואם זוכים בהם

 שכתוב ,יהיו אפר תחת רגלי הצדיקים ,לא
 והכל ,' וגו"ורבים מישני אדמת עפר יקיצו"

  והם, לפני הקדוש ברוך הואונועדיוקם 
המוציא במספר " כמו שנאמר ,במניןכולם 
 כל אותם , הרי נאמר,בא וראה. ' וגו"צבאם

 ,ראל יקומו בראשונההמתים שבארץ יש
משום שהקדוש ברוך הוא יתעורר עליהם 

 ,"יחיו מתיך" עליהם כתוב .ויקים אותם
 ,"נבלתי יקומון" .אלו הם שבארץ ישראל

 שלא ,אלו הם שבתוך ארצות אחרות
 שהרי רוח . אלא קימה,כתובה בהם תחיה

החיים לא תשרה אלא בארץ ישראל 
 ".יחיו מתיך" כתוב בהם לכן ו,הקדושה

 ויקומו ,ותם שבחוץ יברא הגוף שלהםוא
אחר כך יתגלגלו תחת העפר ו .גוף בלי רוח

 ושם יקבלו ,עד שיגיעו לארץ ישראל
ו שיתקיימ כדי , ולא ברשות אחרת,נשמה

  .בעולם כראוי

á÷ ïéîæ ÷çöé éáø øîà" ìò åäééìò à÷øàì ä
 ïåîå÷é ïåäá ïàëæ éàå ïéðøçà ïéçåø ïéôåâ ïåðéà

 éàå úåàé à÷ãë àîìòá úåçú àîè÷ ïåäé åàì
 áéúëã àé÷éãöã ïåäéìâø)á áé ìàéðã ( íéáøå

åâå åöé÷é øôò úîãà éðùéî ' í÷úà àìëå
á÷ éî÷ ãúòúàå" äîë ååä àðééðîá åäìëå ä

 øîà úàã)åë î äéòùé ( íàáö øôñîá àéöåîä
åâå ' àòøàáã ïéúî ïåðéà ìë øîúà àä éæç àú

á÷ã ïéâá àúéîã÷á ïåîå÷é ìàøùéã" øòúé ä
ééìò áéúë åäééìò ïåì íé÷åéå åä)èé åë äéòùé (

 éúìáð ìàøùéã àòøàá éã ïåðéà ïéìà êéúî åéçé
 àìã ïéðøçà ïàòøà åâáã ïåðéà ïéìà ïåîå÷é
 àì ééçã àçåø àäã äîé÷ àìà äéçú åäá áéúë
 êë ïéâáå ìàøùéã àùéã÷ àòøàá àìà éøùú

 êéúî åéçé åäá áéúë>å< àôåâ éøáúé øáìã ïåðéà
åîå÷éå ïåäìã ïåìâìâúé øúáìå àçåø àìá àôåâ ï

ìàøùé õøàì ïåèîéã ãò àøôò úåçúá ïîúå 
 ïåîéé÷úéã ïéâá àøçà åùøá àìå àúîùð ïåìá÷é

éæç à÷ãë àîìòá:  
 רבי אלעזר ורבי ייסא היו ,לילה אחד

 , אמר רבי אלעזר.יושבים ועוסקים בתורה
 בשעה שהקדוש ברוך הוא עתיד ,בא וראה

ם הנשמות  כל אות,להחיות את המתים
צורות  עומדות כולם ,שיתעוררו לפניו

 ממש שהיו צורה באותה , לפניוצורות
יוריד אותם ויקרא ה "הקב ו,בעולם הזה

 ãç àéìéì éáúé ååä àñéé éáøå øæòìà éáø
 éæç àú øæòìà éáø øîà àúééøåàá é÷ñòå

á÷ã àúòùá"î àééçàì ïéîæ ä ïåðéà ìë àééú
 ïéð÷åéã ïéîéé÷ åäìë äéî÷ ïåøòúéã ïéúîùð
 éàäá ååäã ùîî àð÷åéã àåääá äéî÷ ïéð÷åéã

á÷ ïåì úéçðå àîìò" äîë ïäîùá ïåì éø÷éå ä

                                                                                                                                                                                     

ז תמצית הארתו אינו מתבטל לעולם מכל "כלומר עיקר אור הגנוז נסתר עד תחיית המתים אבל עכ א
 ).א"א ד ע"ה ח"דע(וכל ומתחלף בהארתו לפעמים יגדל ולפעמים מתמעט 

 ).א"נ(ן "מאי. לםעב במדרש הנ”קכו ע' וע. י יקבלון נשמתא"ש נותן נשמה לעם עליה דבא" וזב



 øäæúéùàøá 

598 

לכלם בשם " כמו שנאמר ,להם בשמות
 ויקומו , וכל נשמה תכנס למקומה".יקרא

 ואז יהיה העולם ,בקיום בעולם כראוי
וחרפת עמו " ועל אותו הזמן כתוב .שלם
 זה ,"וחרפת עמו יסיר" מה זה .' וגו"יסיר

יצר הרע שמחשיך את פני הבריות ושולט 
 כל זמן , הרי ראינו,אמר רבי יוסי. בהם

 .ו טמאנאינהוא  ,שאדם עומד ברוח הזו
 , אמר לו.הוא טמא ,יצאה נשמתו ממנו

 שהרי אותו יצר , וכך נאמר,ודאי שזה כך
 הוא , כשנוטל את הרוח של האדם,הרע

 ושאר עמים .ר גוף טמא ונשא,מטמא אותו
 כשהם ,עובדי עבודת כוכבים ומזלות

 שהרי יש להם נשמות ,בחייהם הם טמאים
 וכשמתרוקנת ממנו אותה ,מאהומצד הט

  לכן. מאה כללו נשאר הגוף בלי ט,מאהוט

 øîà úàã)åë î äéòùé ( ìëå àø÷é íùá íìëì
 àîìòá àîåé÷á ïåîå÷éå äúëåãì ìåòéú àúîùð
 àåää ìòå íéìù àîìò àäé ïéãëå éæç à÷ãë

 àðîæ áéúë)ç äë íù (åâå øéñé åîò úôøçå ' éàî
 éôðà êéùçàã òøä øöé àã øéñé åîò úôøçå

é éáø øîà åäá èéìùå ïééøáéñå ìë ïðéîç àä 
 áàñî åäéà åàì àã àçåøá íéà÷ ùð øáã àðîæ

à áàñî åäéà äéðî äéúîùð à÷ôð" éëä éàãå ì
 ìéèð ãë òøä øöé àåää àäã øîúà éëäå àåä

éì áéàñ ùð øáã àçåø áàñî àôåâ øàúùàå ä
åëòò ïéîò øàùå" ïåðéà ïåäééçá ïåðéà ãë í

 ïéúîùð ïåì úéà àáàñî àøèñî àäã ïéáàñî
]å[ãëøúà  àôåâ øàúùà åáàñî àåää äéðî ÷

êë ïéâá ììë åáàñî àìá  
  àì÷/á  

מי שנדבק באשה של שאר העמים 
 , הוא נטמא,עובדי עבודת כוכבים ומזלות
 .מאהוו רוח טואותו בן שיולד לו יקבל עלי

 הרי מצד אביו הוא בא ,ואם תאמר
בא . רוח טומאה למה יקבל עליו ,מישראל

 שהרי בראשונה נטמא אביו בשעה ,וראה
 וכיון ,שנדבק עם אותה אשה שהיא טמאה

 ,שהאב נטמא באותה אשה שהיא טמאה
 הבן שנולד ממנה יקבל @הואכל שכן ש

 אלא שעבר על , ולא עוד.רוח טומאהעליו 
כי לא תשתחוה לאל אחר "שכתוב  ,התורה

 משום שהוא מקנא על ,"קנא שמו' כי ה
  .ברית הקדש הזו

åëòò ïéîò øàùã àúúàá ÷áãúàã ïàî" í
 ìá÷é äéì ãéìéúàã àøá àåääå åäéà áàúñà

 àä àîéú éàå àáàñî çåø äéìòî éåáàã àøèñ
 çåø äéìò ìá÷é éàîà àéúà à÷ ìàøùéî

åáà áàúñà àúéîã÷á àäã éæç àú àáàñî é
 éäéàã àúúà àéääá ÷áãúàã àúòùá
 àúúà àéääá áàúñà åäéà áàã ïåéëå àáàñî

ã ïëù ìë àáàñî éäéàãéà ãéìéúàã àøá åä
 ìá÷é äðî äéìò àìà ãåò àìå àáàñî çåø

 áéúëã àúééøåà ìò øáòã)ãé ãì úåîù ( àì éë
åäé éë øçà ìàì äåçúùú" éð÷ã ïéâá åîù àð÷ ä

 úéøá éàä ìò>àùéã÷<:  
 שהרי נאמר ,בא וראה ,אלעזראמר רבי 

 רצה ,שכיון שידע אברהם אבינו חכמה
 ,להפרד מכל שאר העמים ולא להדבק בהם

אלהי השמים ' ואשביעך בה" כתוב לכןו
ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני 

 . ודאי"מבנות הכנעני" .' וגו"מבנות הכנעני
ובעל בת אל " כמו שנאמר , סוד הוא)מה(

מדוייק  ," בקרבואשר אנכי יושב" ".נכר
 ,"אשר אנכי" כתוב כאן ".אנכי] "לשון[

 וכל זה כדי ".אנכי עשיתי ארץ"וכתוב שם 
 מי שמכניס ,בא וראה. לא להטמא עמהם

את הברית הקדושה הזו באשה ההיא של 
 ,שאר העמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות

 ועל זה כתוב ,גורם לטמא מקום אחר
על גב  ואף .' וגו"תחת שלוש רגזה ארץ"

 ïåéëã øîúà àäã éæç àú øæòìà éáø øîà
úàì àòá àúîëç åðéáà íäøáà òãéã àùøô

 êë ïéâáå åäá à÷áãúàì àìå ïéîò øàù ìëî
 áéúë)â ãë úéùàøá(åäéá êòéáùàå "äìà ä" é

äìàå íéîùä" éðáì äùà ç÷ú àì øùà õøàä é
åâå éðòðëä úåðáî ' éàãå éðòðëä úåðáî)>ð"à <

éàî ( øîà úàã äîë åäéà àæø)àé á éëàìî (
 øëð ìà úá ìòáå)íù úéùàøá(  éëðà øùà

åáø÷á áùåéà éëðà  éëðà øùà àëä áéúë à÷ééã
 íúä áéúëå)áé äî äéòùé ( õøà éúéùò éëðà

 éàä éæç àú åäá àáàúñàì àìã ïéâá àã ìëå
 àúúà àéääá àùéã÷ úéøá éàä ìéòàã ïàî

                                                           

 ).א"נ(היא השכינה דאתלבשא בקליפות לשבר תוקפיהן ל " רא
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 לא בטח בו ,שהשביע אותו בברית הזו
 עד שהתפלל תפלתו לפני הקדוש ,אברהם

 ,'אלהי השמים וגו' ה" ,ברוך הוא ואמר
 ודאי זה מלאך הברית ".הוא ישלח מלאכו

 בין יטמאכדי שישמר הברית הזו ולא 
  .אותם העמים

 áéúë àã ìòå àøçà øúà)àë ì éìùî ( úçú
åâå õøà äæâø ùìù ' éàäá äéì éîåàã áâ ìò óàå

 àì úéøá äéúåìö éìöã ãò íäøáà äéá çèáà
á÷ éî÷"øîàå ä) æ ãë úéùàøá(åäé "äìà ä" é

åâå íéîùä ' êàìî àã éàãå åëàìî çìùé àåä
é àìå úéøá éàä øéèðúéã ïéâá úéøáäáàúñ ïéá 

ïéîò ïåðéà:  
 ,מהל ".רק את בני לא תשב שמה"

לא היה  בכולם משום שאברהם ידע שהנה
 הוא מי שהכיר את הקדוש ברוך הוא רק

 ולא רצה שיהיה מדורו של יצחק ,לבדו
 ויצחק , אלא שיהיה מדורו עמו,ביניהם

ילמד ממנו תמיד את דרך הקדוש ברוך הוא 
 ועל כן לא רצה ,ולא יסטה ימינה ושמאלה

אמר . אברהם שמדורו של יצחק יהיה שם
 ודאי שזכותו של אברהם היתה ,רבי ייסא

 , שהיום ההוא יצא,לפני העבד ההוא
 שכתוב , היום הגיע לעין המיםובאותו

  . והנה פרשוה".ואבא היום אל העין"

 äîù áùú àì éðá úà ÷ø)ç íù ( àîòè éàî
 ïàî äåä àì åäìëá àäã íäøáà òãéã ïéâá

á÷ì äéì òãåîúùàã" àìå éåãåçìá åäéà øá ä
åäìã àòáé àäéã àìà åäééðéá ÷çöéã äéøåãî 

äéîò äéøåãîà éåçøà øéãú äéðî óéìåé ÷çöéå 
ãá÷" àì àã ìòå àìàîùìå àðéîéì éèñé àìå ä

 øîà ïîú ÷çöéã äéøåãî éåäìã íäøáà àòá
 äéî÷ òøòà íäøáàã äéúåëæ éàãå àñéé éáø

>àãáò àåääã< àîåé àåääå ÷ôð àîåé àåääã 
 áéúëã àéîã àðéòì àèî)áî íù ( íåéä àáàå

äåî÷åà àäå ïéòä ìà:  
 גל עיני ואביטה ,רבי אלעזר פתח ואמר

 כמה טפשים האנשים ".תורתךנפלאות מ
 , בתורהעסוקשלא יודעים ולא מסתכלים ל

רות וכל ימשום שהתורה כל החיים וכל הח
החרות ( .הטוב בעולם הזה ובעולם הבא

הבא העולם ההיא של העולם הזה ושל 
א החרות ההיא של העולם הבא "נ היא

 החיים הם בעולם ).היא החיים בעולם הזה
 כמו ,עולם הזה שיזכו לימים שלמים ב,הזה

 ולימים ,"את מספר ימיך אמלא"שנאמר 
 משום שהם חיים ,כים בעולם הבאואר

 חיים בלי ,מחה הם חיים של ש,שלמים
 ,רות בעולם הזהי ח חיים שהם חיי,עצבות

 אין , בתורהעוסק שכל מי ש.חרות של הכל
. עליו כל העמים של העולם לשלוט יכולים

א  גזרה הי. אותם בני השמד,ואם תאמר
 וכך , כמו רבי עקיבא וחבריו,מלמעלה

רות של מלאך המות י ח.עלתה במחשבה
 שאם . וכך זה ודאי,עליו לשלוט שלא יכול

 ,אדם היה נדבק בעץ החיים שהיא התורה
 לכןו. לא היה גורם מות לו ולכל העולם

 ,כשנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל
 והרי ,"חרות על הלחת" ,מה כתוב בה

 øîàå çúô øæòìà éáø)çé èé÷ íéìäú ( ìâ
 éðá ïåðéà äîë êúøåúî úåàìôð äèéáàå éðéò
 àìãúùàì ïéìëúñî àìå ïéòãé àìã ïéùôè àùð

åøéç ìëå ïééç ìë àúééøåàã ïéâá àúééøåàá ìëå 
 éúàã àîìòáå ïéã àîìòá áåè åøéç àåää

 àîìòã)åäéà éúàã àîìòãå ïéã (> åäéà éúàã
ïéã àîìòá ïééç< ïåëæéã ïéã àîìòá ïåðéà ïééç 

 øîà úàã äîë àîìò éàäá ïéîìù ïéîåéì
)åë âë úåîù ( ïéîåéìå àìîà êéîé øôñî úà

 éúàã àîìòá ïéëéøà ïéîéìù ïééç ïåðéàã ïéâá
 ïééç ïåðéàã ïééç åáéöò àìá ééç åãéçã ïééç ïåðéà
 ìãúùàã ïàî ìëã àìëã åøéç ïéã àîìòá åøéç
 ïéîò ìë éåìò äàèìùì ïéìëé àì àúééøåàá
 àéä äøæâ ãîù éðá ïåðéà àîéú éàå àîìòã
 ÷éìñ êëå éåøáçå àáé÷ò éáø ïåâë àìéòìî

äáùçîááëé àìã úåîä êàìîã åøéç  ìé
 äåä íãà éàã éàãå àåä éëäå éåìò äàèìùì
 íéøâ àì àúééøåà åäéàã ééçã àðìéàá ÷áãúà

á÷ áäé ãë êë ïéâáå àîìò ìëìå äéì àúåî" ä

                                                           

ג שנה קרוב לרוב שנותיו ולא ילמוד מלבן ועוד שיצחק היה "לצדיקים ובן ס'  אבל יעקב הלך כי היה גא
 ).א"נ(מ "א. אז חשוב כמת ואין ליעקב עוד ללמוד ממנו כמו יצחק מאברהם

ם נדונים כל דברים הנסתרים ואין מי ס שבחכמה שש"ד העליון הנקרא מחשבה והם סוד י"ל בב" רב
 ).א"נ(ח "ז. שיודע הטעם
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א הם לא חטאו ועזבו את  ואלמל.פרשוה
 לא היו גורמים מות לעולם ,עץ החיים

אני " , והקדוש ברוך הוא אמר.כבתחלה
 ".אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם

 "אכן כאדם תמותון" ,חבלתם את עצמכם
  אין יכול, בתורהעוסק כל מי ש, ועל כן.'וגו

עליו הנחש הרע ההוא שהחשיך את לשלוט 
 למה משה ,אם כך ,אמר רבי ייסא. העולם

 .לא ימות , כיון שלא חטא, שאם כך,מת
 אבל , ודאי מת, אמר לו).ולמה ימות(

 אלא לא מת על ידו ,לא שלט בואמרנו ש
   ולא מת,ולא נטמא בו

 äá áéúë äî ìàøùéì àúééøåà)æè áì úåîù (
 àì ïåðéà àìîìàå äåî÷åà àäå úåçåìä ìò úåøç
 àîìòì àúåî åîøâ àì ééçã àðìéà å÷áùå åèç

á÷å ïéîã÷ìîë"ä øîà )å áô íéìäú ( éðà
 ïåúìáç íëìë ïåéìò éðáå íúà íéäìà éúøîà

åâå ïåúåîú íãàë ïëà ïåëéîøâ ' ïàî ìë àã ìòå
 éåìò äàèìùì ìéëé àì àúééøåàá ìãúùàã
 éáø øîà àîìò êéùçàã àùéá àéåç àåää
 àìã ïåéë éëä éàã úéî éàîà äùî éëä éà àñéé

 úåîé àì áç)úåîé éàîàå (à"áà úéî éàãå ì ì
 éåãé ìò úéî àì àìà ïðéøîà÷ äéá àèìù àì

úéî àìå äéá áàúñà àìå  
  áì÷/à  

 אלא נדבק בשכינה והלך לחיי .ודאי
 כמו שבארנו שכתוב ,וזה נקרא חי. עולם

 , ועל כן.' וגו"ובניהו בן יהוידע בן איש חי"
 יש לו חרות מן הכל , בתורהעוסקכל מי ש

בעולם הזה משעבוד של שאר העמים 
 חרות בעולם .עבודת כוכבים ומזלותעובדי 

 משום שלא יתבעו ממנו דין בעולם ,הבא
  .ההוא כלל

 ééçì ìéæàå àúðéëùá ÷áãúà àìà éàãå
áéúëã àðîé÷åàã äîë éø÷à éç éàäå àîìòà 

)ù"ë âë á (åâå éç ùéà ïá òãéåäé ïá åäéðáå ' ìòå
 äéì úéà åøéç àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìë àã

ãåáòùî ïéã àîìòá àìëî ïéîò øàùã à
åëòò" ïåòáúé àìã ïéâá éúàã àîìòá åøéç í

ììë àîìò àåääá àðéã äéðî:  
 כמה סודות עליונים יש בא וראה

 ".יקרה היא מפנינים" כתוב לכן ,בתורה
 , ועל כן.זים טמונים יש בהוכמה גנ

כשהסתכל דוד ברוח של החכמה וידע כמה 
גל "פתח ואמר , נפלאות יוצאים מן התורה

 ,בא וראה ".יטה נפלאות מתורתךעיני ואב
ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה "
 ,כתוב באה היה צריך ל,"צאתוי" ".צאתוי

 שהקדוש ברוך הוא הוציא ".צאתוי"מה זה 
 ,רשעים שכולם אותה מכל אותם בני העיר
 "ותרד העינה" .והיא יוצאת מהכלל שלהם

 סוד הוא שפגשה שם את באר ,א"כתוב בה
 ועלו לה ,א" בה"העינה"וב  כתלכן ו,מרים
  .המים

 ïéîéúñ ïéàìò ïéæø äîë àúééøåàá éæç àú
 áéúë êë ïéâá äá úéà)åè â éìùî ( àéä äø÷é

 ãë àã ìòå äá úéà ïéøéîè ïéæéðâ äîë íéðéðôî
 ïàéìô äîë òãéå àúîëçã àçåøá ãåã ìëúñà

 øîàå çúô àúééøåàî ïé÷ôð)çé èé÷ íéìäú ( ìâ
øåúî úåàìôð äèéáàå éðéò àåä éäéå éæç àú êú

 úàöåé ä÷áø äðäå øáãì äìë íøè) úéùàøá
åè ãë (á÷ã úàöåé éàî äéì éòáî äàá úàöåé" ä

 ïéáééç åäìëã àúî éðá ïåðéà ìëî äì ÷éôà
 áéúë äðéòä ãøúå ïåäìã àììëî úàöåé àéäå

äá" íéøîã àøéá ïîú úòøòàã åäéà àæø à
äá äðéòä áéúë êë ïéâáå"àéî äì å÷éìñå à:  

 ככתוב ,"צאתווהנה רבקה י" , אחרדבר
 למה יוצאות ולא ".מים לשאוב תוצאוי"

 אלא משום כל היום .הולכות ולא באות
 לשאוב  ובאותה שעה יוצאות,טמונותהיו 
 כשהגיע ,בא וראה.  וסימן לקח בידו.מים

 היה ,העבד לחרן ומצא את רבקה לעת ערב
 באותה שעה שהגיע ,זמן תפלת המנחה
 באותה שעה ,ת מנחהיצחק להתפלל תפל

 ובשעה ההיא שהגיע ,הגיע העבד אל רבקה

 áéúëã äîë úàöåé ä÷áø äðäå øçà øáã
)âé íù ( àìå úåàöåé éàîà íéî áåàùì úåàöåé

 ìë ååä ïéøéîèã ïéâá àìà úåàá àìå úåëìåä
 àðîéñå àéî àáàùì ïé÷ôð àúòù àéääáå àîåé
 ïøçì àãáò àèî ãë éæç àú äéãéá èé÷ð
 àúåìö ïãéò äåä áøò úòì ä÷áøì äì çëùàå

ì ÷çöé àèîã àúòù àéääá äçðîã äàìö
 äáâì àãáò àèî àúòù àéääá äçðîã àúåìö
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 הגיעה רבקה ,יצחק לתפלת מנחה כבתחלה
 , שהכל ימצא במקומו שצריך כראוי,אליו

 ועל כן בא העבד .והכל הגיע בסוד החכמה
 מעיין גנים" סוד הכתוב ,לבאר המיםההוא 

 ".באר מים חיים ונוזלים מן לבנון
  . והכל הוא סוד,ובארנוהו

 àúåìöì ÷çöé àèîã àúòù àéääáå ä÷áøã
 äéáâì ä÷áø úàèî ïéîã÷ìîë äçðîã

àìë àçëúùàìà à÷ãë êéøèöàã äéøúàá 
 àúà àã ìòå àúîëçã àæøá àèî àìëå úåàé

 áéúëã àæø íéîä øàáì àãáò àåää)åè ã øéù (
íéðâ ïéòîááì ïî íéìæåðå íééç íéî øàá  ïåð

åäéà àæø àìëå àðîé÷åàå:  
רבי שמעון בא לטבריה והיה עמו רבי 

 , נלך, אמר רבי שמעון לרבי אבא.אבא
שהרי אנו ראינו שאיש אחד יגיע כעת 

 והם דברי ,אלינו ודברים חדשים בפיו
 הנה ידעתי שבכל , אמר רבי אבא.תורה

 הקדוש ברוך הוא שולח ,ר הולךַממקום ְש
. להשתעשע בולו מלאכים טסים בכנפים 

 ,רים רבי שמעון את עיניו ֵה,בעודם הולכים
 ישבו רבי .וראה איש שהיה רץ והולך

 אמר לו , כשהגיע אליהם.שמעון ורבי אבא
 , אני יהודי, אמר לו. מי אתה,רבי שמעון

 של ביתו ואני הלכתי ל,ובאתי מקפוטקיא
 שנמנו החברים בדברים ידועים ,בר יוחאי

 , אמר לו.ר בניומ א, אמר לו.ושלחוני אליו
.  אני בר יוחאי, אמר לו.אתה בר יוחאי

 הרי אמרנו שלא יפסיק אדם ,אמר לו
ויסב " ככתוב ,תלובתפלתו בינו לבין הכ
 , ומי שמתפלל.' וגו"חזקיהו פניו אל הקיר

 ובארו ,ר ארבע אמות סמוך לוואסור לעב
 . פרט לפניו,לכל עברלארבע האמות הללו 

 ,'ורי רבו וכוואמרו שלא יתפלל אדם מאח
  .ונמנו בכל הדברים הללו

 éáø äéîò äåäå àéøáèì éúà äåä ïåòîù éáø
 ïðà àäã ìéæð àáà éáøì ïåòîù éáø øîà àáà
 ïéìîå ïáâì àúùä éèîé ãç ùð øáã ïðéîç
 éáø øîà àúééøåàã ïéìî ïåðéàå äéîåôá ïéúãç

á÷ ìéæà øîã øúà ìëáã àðòãé àä àáà" ä
ôãâá ïéñè ïéëàìî äéì øãùî àòùòúùàì ïé

>äéá <)äéì( éåðéò ïåòîù éáø ÷éìñ éìæà ååäã ãò 
 ïåòîù éáø åáúé ìéæàå èéäø äåäã ùð øá àîçå
 ïåòîù éáø äéì øîà åäééáâ àèî ãë àáà éáøå

 éàãåé äéì øîà úðà ïàî>àðà< àé÷èåô÷îå 
àðìéæà àðàå àðéúà÷â éàçåé øáã äéøèéèà 

äéáâ éðåøãùå ïòéãé ïéìîá àééøáç ïåðîúàã 
 éàçåé øá úðà äéì øîà éøá àîéà äéì øîà
 àðîé÷åà àä äéì øîà éàçåé øá àðà äéì øîà
 àìúåë ïéáì äéðéá äéúåìöá ùð øá ÷éñôé àìã

 áéúëã äîë)á çì äéòùé ( ìà åéðô åäé÷æç áñéå
åâå øé÷ä ' úåîà òáøà øáòîì øéñà éìöã ïàîå

 øèñ ìëì úåîà òáøà éðäì äåî÷åàå äéì êéîñ
åàå äéî÷ì øá éøåçà ùð øá éìöé àìã äåî÷

åëå äéáø 'éìéî éðä ìëá ïåðîúàå:  
ושועתי ' שמעה תפלתי ה" ,פתח ואמר

מה ל ".האזינה אל דמעתי אל תחרש
 במקום אחד כתוב , ולא שמע"שמעה"
 ובמקום אחר ,' וגו"וחנני' שמע ה"
 אלא בכל מקום לפעמים שמע ".שמעה"

 "שמעה" . ולפעמים שמעה לנקבה,לזכר
 "שמע" ,' וגו"צדק' שמעה ה"מר כמו שנא

 ,"שמע בני" ,"וחנני' שמע ה"כמו שנאמר 
 ,"'שמעה תפלתי ה"וכאן ". הסכת ושמע"

 הדרגה שמקבלת כל )שהיא(משום שזה 
 והרי שנינו שעושה .התפלות של העולם

 øîàå çúô)âé èì íéìäú ( éúìôú äòîù
åäé"éúòåùå ä éàî ùøçú ìà éúòîã ìà äðéæàä 

 áéúë ãç øúàá òîù àìå äòîù àîòè) ì íù
àé (åäé òîù"åâå éððçå ä ' äòîù àøçà øúàáå

 ïéðîæìå àøåëãì òîù ïéðîæì øúà ìëá àìà
 øîà úàã äîë äòîù àá÷åðì äòîù)à æé íù (

åäé äòîù"åâå ÷ãö ä ' øîà úàã äîë òîù) íù
àé ì (åäé òîù" éððçå ä)ç à éìùî( éðá òîù 

)è æë íéøáã ( éúìôú äòîù àëäå òîùå úëñä

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ח "ז. נקשרת עמו' ויצחק גבורה ולעת ערב שמדת של יצחק מתגברת אז המ'  שרבקה רומזת למא
 הגהות(פרשת נח ופרשת תולדות קלה '  עי).א"ד(בלק רב ' פ'  עבד ידוע הוא מעין גנים סוד הוא ועב
 ).א"הגר
פירוש לבית  ).א"ד(לא יחפור ' חנות ואהל בבא בתרא פ' י כי כן טיטרא פי"תו של הרשבנ אל בית שכוג

 ).א"נ(ח "ז. מדרשו
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 ושם אותה בראש של צדיק חי ,מהם עטרה
 ,"ברכות לראש צדיק" שכתוב ,העולמים
שמעה תפלתי ". "'שמעה תפלתי ה"ועל כן 

 ,"ושועתי האזינה" .זו תפלה שבלחש ,"'ה
 כמו ,זו תפלה שאדם מרים קולו בצרתו

 ומה ".ותעל שועתם אל האלהים"שנאמר 
 אלא שבתפלתו מרים קולו ,"שועתם"זה 

ושוע אל " כמו שנאמר ,וזוקף עיניו למעלה
   והתפלה הזו".ההר

åäé" ïéâá ä>éàäã<äéàã é àâøã ]ã[ ìë ìá÷î
äøèò åäééðî àãáòã ïðéðú àäå àîìòã ïéúåìöà 

 áéúëã íéîìåò éç ÷éãöã àùéøá äì éåùå) éìùî
å é ( éúìôú äòîù àã ìòå ÷éãö ùàøì úåëøá
åäé"åäé éúìôú äòîù ä" ùçìá éã àúåìö àã ä

úòåùå äéì÷ ùð øá íéøàã àúåìö àã äðéæàä é
 øîà úàã äîë äéú÷òá)âë á úåîù ( ìòúå

éäìàä ìà íúòåù" àìà íúòåù åäî í
äéì÷ íéøà äéúåìöáãá äîë àìéòì éåðéò óé÷æå 

 øîà úàã)ä áë äéòùé ( àúåìöå øää ìà òåùå
àã  

  áì÷/á  
 אותם )ודוחקת(משברת שערים ודופקת 

אל אל דמעתי " .להכניס את תפלתו
זאת נכנסת לפני המלך ואין שער  ,"תחרש

 ולעולם לא חזרו דמעות ,שעומד לפניה
 , הנה כתוב כאן שלש דרגות,עוד. ריקם
 כנגד אלו שלש . דמעה, שועה,תפלה

 אחר כך ,"כי גר אנכי עמך" ,אחרים
 עקר ,"ככל אבותי" אחר כך ,"תושב"

  .העולם

 ÷éôãå ïéòøú øáúî>ð"÷éçãå à< àìòàì ïåì 
 äéúåìö éî÷ ìéòà àã ùøçú ìà éúòîã ìà

 àì íìåòìå äéî÷ íéà÷ã àòøú úéìå àëìî
áéúë àä åú àéð÷éøá ïéòîã åøãäàâ úìú àëä 

ïéâøãã úìú ïéìà ìá÷ì äòîã äòåù äìôú 
ïéðøçà) âé èì íéìäú(øâ éë ä øúáì êîò éëðà 
áùåúåéúåáà ìëë øúáì æ àîìòã àø÷ò   

 משום ,מדו תפלה של אדם מע,בא וראה
שב ואחת ואחת מי ,תפלות הןששתי 

תפלה  , והן אחת כנגד שתי דרגות,מדומע
 , כלפי יום ולילה.של יד ותפלה של ראש

שב כלפי ו אף כאן תפלה מי.והכל אחד
 )כמי( לתקן אותה כמו ,תפלה של יד

 שמתקן את הכלה ומקשט אותה להכניסה
 כך גם מקשטים אותה בסוד ,לחופה

שר  יוצר משרתים וא,המרכבה ומחנותיה
ועל . 'משרתיו והאופנים וחיות הקדש וכו

 כיון שנכנסת למלך ,שבוזה תפלה מי
 אז אנו .העליון והוא בא לקבל אותה

 שהרי אז ,עומדים לפני המלך העליון
 לא לכן ו, הזכר מתחבר עם הנקבה)הדרגה(

 àú éøúã ïéâá ãîåòî ùð øáã àúåìö éæç
úåìöé ãç ïåðéàå ãîåòî ãçå áùåéî ãç åäðéð 

 ùàø ìù äìôúå ãé ìù äìôú ïéâøã ïéøú ìéá÷ì
 áùåéî äìôú àëä óåà ãç àìëå äìéìå íåé éáâì

 äì ïé÷úàì ãé ìù äìôú éáâì)äîë( ]ïàîë[ 
 éëä äôåçì äàìòàì äì èéù÷å äìëì ïé÷úàã

úøã àæøá äì ïéèù÷î éîð äàëé]äééøéùîåà [
)äàéøéùîå( åéúøùî øùàå íéúøùî øöåé 

åëå ùã÷ä úåéçå íéðôåàäå ' àúåìö àã ìòå
 åäéàå äàìò àëìî éáâì úìàòã ïåéë áùåéî
 àëìî éî÷ ïéîéé÷ ïðà ïéãë äì àìá÷ì éúà

 ïéãë àäã äàìò)àâøã ( àá÷åðá øáçúà àøåëã

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(והוא ראש צדיק , ס עטרת היסוד שם התפלה"וז א
י "פרבתי פרקי היכלות ' יע ).א"נ(מ "א. 'ה ב"ל המתפלל צריך שיתן עיניו למטה יבמות ק"ע דהא ארז" צב

 בשעה שאתם אומרים קדוש ,שאו עיניכם לרקיע כנגד בית תפלתכם] בשעת אמירת הקדושה [,ל"ז', ה' סי
 אין לי הנאה בבית עולמי שבראתי אלא בשעה שעיניכם ,] ברוך כבודה"הו[' באות וגו-צ' קדוש קדוש ה

 .כ"ע, ושנשואות לעיני ועיני נשואות לעיניכם בשעה שאתם אומרים לפני קדוש קדוש קד
 ).א"ד(מ ריש פנחס " בלק קלה וברג
  .יהל אור' עי ד
 ).א"נ( מלכות ה
 ).א"נ(ת " תו
 ).א"נ(מ "א.  גבורה וחסדז
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לה ילה ותפווגא( .להילה לתפויפסיק בין גא
יוסף , ד של צדיק וצדק הסו,הן שתי דרגות

ומשום שאדם עומד לפני המלך ). ורחל
 , ארבע אמות לתפלתולוקח ,העליון

של עומק  )עוריבש(עור יוהקימוה שבש
 צריך , וכל מה שבא בצד הזכר.יוצר כל

 ).ויזדקף(בקיומו ומזדקף  לעמוד לאדם
 , כורע בברוך, כשהוא כורעכדוגמא זו

 כדי להראות את , זוקף בשם,וכשהוא זוקף
  .שבח הזכר על הנקבה

 äìôúì äìåàâ ïéá ÷éñôé àì êë ïéâáå)]ð"à [
äìåàâåàå  ÷éãöã àæø ïåðéà ïéâøã ïéøú äìôú

ñåé ÷ãöå"çøå ó"ì ( éî÷ íéà÷ ùð øáã ïéâáå
äéúåìöì úåîà òáøà ìèð äàìò àëìîá 

 äåî÷åàå)ã( ìëå àìë øöåéã àèøåñã àøåòéùá
 ùéðéàì äéì éòá àøåëãã àøèñá éúàã äî

 ó÷ãæàå äéîåé÷á í÷éîì>ð"ó÷ãæéå à< àðååâë 
 åäéà ãëå êåøáá òøë òøë åäéà ãë àã óé÷æ

 ìò àøåëãã àçáù äàæçàì ïéâá íùá óé÷æ
àá÷åð:  

 שהרי אמרנו אל יתפלל אדם ,ובא וראה
אלהיך ' את ה" ככתוב , ונתבאר,אחורי רבו

כלל שצריך לירא מרבו היל ,"את" ".תירא
 . ויראת תלמיד הוא רבו,כמורא השכינה

 בשעת התפלה לא ישים אותו המורא לכן
וש  אלא את מורא הקד,)לתפלה(לפניו 

  .ברוך הוא לבדו ולא מורא אחר

 éøåçà ùð øá éìöé àì äåî÷åà àäã éæç àúå
 áéúëã äîë øîúàå äéáø)âé å íéøáã ( úà

åäé" ìçãîì éòáã àììëàì úà àøéú êéäìà ä
 äéáø ãéîìúã åìéçãå àúðéëùã àøåîë äéáøî

àúåìöã àúòùá êë ïéâá åäéàâì  àåää éåùé à
 äéî÷ì àøåî)àúåìöì (á÷ã àøåî àìà" ä

àøçà àøåî àìå éåãåçìá:  
את תפלת מנחה יצחק תיקן  ,ובא וראה

קר ולת הביקן תפיתאברהם  כמו ש,ודאי
 )כך( וכן .כנגד אותה הדרגה שנדבק בה

לת מנחה כנגד אותה דרגה יקן תפייצחק ת
אז לת מנחה מי ועל כן תפ.שנדבק בה

, נוטה השמש לרדת בדרגתו לצד מערבש
 נקרא ,בשהרי בטרם נטה השמש לצד מער

חסד " שכתוב ,יום מן הבקר עד הזמן ההוא
 בא , ואם תאמר עד חשכה".אל כל היום

אוי לנו כי פנה היום כי " שכתוב ,וראה
כנגד  "כי פנה היום" ".ינטו צללי ערב

 ,"חסד אל כל היום" שכתוב ,קרולת הביתפ
 כיון .שהרי אז השמש היא לצד מזרח

 הרי אז הוא ,שנטה השמש וירד לצד מערב
 וכבר פנה היום ובאו ,לת המנחהימן תפז

. צללי ערב והתעורר הדין הקשה בעולם
 ונטו ,ופנה היום שהיא הדרגה של חסד

 ,צללי ערב שהם הדרגה של הדין הקשה
 ועל .ואז נחרב בית המקדש ונשרף ההיכל

לת יכן שנינו שיהיה אדם זהיר בתפ
 שהוא הזמן ששרוי הדין הקשה ,המנחה

àúåìö éæç àúåã ÷çöé äéì ïé÷úà äçðîã 
 ìá÷ì àøôöã àúåìö íäøáà ïé÷úàã äîë éàãå

 äéá ÷áãúàã àâøã àåää)ïëå( ]êë[ ÷çöé 
ä ìá÷ì äçðîã àúåìö ïé÷úà àâøã àåä

äéá ÷áãúàãä éèð éëî äçðîã àúåìö àã ìòå 
 àì ãò àäã áøòî øèñì éåâøãá àúçðì àùîù
 ãò àøôöî íåé éø÷à áøòî ãöì àùîù äèð

 áéúëã àðîæ àåää)â áð íéìäú ( ìë ìà ãñç
 àú äëùç ãò àîéú éàå íåéäòîù áéúëã 

)ã å äéîøé ( éììö åèðé éë íåéä äðô éë åðì àð éåà
ä äðô éë áøò áéúëã àøôöã àúåìö ìá÷ì íåé

 øèñì åäéà àùîù ïéãë àäã íåéä ìë ìà ãñç
 àä áøòî øèñì àúçðå àùîù äèðã ïåéë çøæî
 íåéä äðô øáëå äçðîã àúåìö ïîæ åäéà ïéãë
 äðôå àîìòá àéù÷ àðéã øòúàå áøò éììö åúàå

ñçã àâøã åäéàã íåéä" ïåðéàã áøò éììö åèðå ã
áøçúà ïéãëå àéù÷ àðéãã àâøã àùã÷î éá 

 øéäæ ùð øá àäéã ïðéðú àã ìòå àìëéä ã÷åúàå
                                                                                                                                                                                     

 .)הערת הזוהר(א ” שמות קנז עא
והיינו בסוד האצילות שהוא סרטיא ופלטיא '  כבר ביארנוהו בשיעור סרטיא ופלטיא של מלך עליון יתב

 ).א"ד(ב "זכר לעיל דף כד ע קומה הנ שיעורשלו והוא מענין
  .יהל אור' עי ג
  .יהל אור' עי ד
. ש שעות ולמעלה זמן מנחה דהיינו מחצות היום ואילך וזה נקרא צללי ערב כדמפרש ואזילש משמע מה

 ).א"נ) (ן"מאי. ח ואני הדל הבאתי ראיות לזה"יח הפררוכן הכ(מ "א
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 שהרי ,ת ערביתקן תפלי יעקב ת.בעולם
 ,קן אותה וזן אותה בכל מה שצריךיהוא ת

 א נזונית" וה,א"קן את היו ת"ודאי שוא
 לכןו.  שאין לה אור משל עצמה כלל,ו"מוא
 שהרי נכללת ,לת ערבית רשותיתפ

 וכעת .לת היום כדי שתהיה מאירהיבתפ
 שהרי לא , ובארנו אותה.לא זה הזמן

  והיא שולטת,התגלה אור היום שיאיר לה
 כשהקדוש ,בחשכה עד זמן חצות הלילה

ברוך הוא משתעשע עם הצדיקים בגן 
 )וללמד( ואז הזמן שהאדם ישתעשע ,העדן

  . כמו שנתבאר,בתורה

 àéù÷ àðéãã àðîæ åäéàã äçðîã àúåìöá
 úéáøòã àúåìö ïé÷úà á÷òé àîìòá àééøù
 êéøèöàã äî ìëá äì ïæå äì ïé÷úà åäéà àäã

àå éàãå"äì ïé÷úà å"äå à"àå ïî úðæúà à" å
 úìôú êë ïéâáå ììë äîøâî àøåäð äì úéìã

 àäã úåùø úéáøò àîåéã àúåìöá úìéìëúà
 åäéà àðîæ åàì àúùäå àøäðúàì ïéâá
 àîîéã àøåäð àéìâúà àì àäã äì àðîé÷åàå
 àðîæ ãò àëåùçá àèìù éäéàå äì øéäðéã

á÷ òùòúùàã àéìéì úåâìôã" àé÷éãö íò ä
éãëå ïãòã àúðâá øá àòùòúùàì àðîæ åäéà ï

 ùð>éòìîìå<øîúàã äîë àúééøåàá :  
 שלשת זמני  דוד בא ואמר,בא וראה

ערב ובקר "כתוב  ש,התפלות הללו
 והוא לא התפלל .הנה שלשה, "וצהרים

 ,"אשיחה ואהמה" שכתוב ,אלא שנים מהם
וזה לתפלת  ,קרו זה לתפלת הב.ולא יותר

אשיחה " ]לשון[מדויק  לכן .המנחה
 , שהיא שעת החסד,בבוקר ".ואהמה

 ובמנחה ".אשיחה"מספיק לו בחסד ב
 לכן ו,צריך המיה ,שהיא שעת הדין הקשה

 היה , אחר כך כשנחלק הלילה".ואהמה"
  ,קם לשירות ותשבחות כראוי

 ïéðîæ úìú ïéìà øîàå àúà ãåã éæç àú
 áéúëã éúåìöã)çé äð íéìäú ( ø÷áå áøò

éìö àì åäéàå àúìú àä íéøäöåà éøú àìà 
 áéúëã åäééðî)íù ( øéúé àìå äîäàå äçéùà

 äçðîã àúåìöì àãå àøôöã àúåìöì àã]å ïéâá
 àúòù åäéàã àøôöá à÷ééã äîäàå äçéùà êë

äéì éâñ ãñçã> ãñçá< àåäã äçðîáå äçéùàá 
 êë ïéâáå äééîä éòá àéù÷ àðéãã àúòù

äîäàå[ í÷ äåä àéìéì âéìôúà ãë øúáìå 
à÷ãë ïçáùåúå ïéøéùá  

  âì÷/à  
 והרי ,"ובלילה שירה עמי"שכתוב 

  .נתבאר
 áéúëã úåàé)è áî íéìäú ( äøéù äìéìáå

øîúà àäå éîò:  
 הלך אותו האיש .והלכוקם רבי שמעון 
 אמר רבי , בעודם הולכים.עמו עד טבריה

של אנשי כנסת חכמים  ,בא וראה ,שמעון
 משום ,לות כנגד תמידיןיתפתקנו הגדולה 

את הכבש אחד " שכתוב ,שנמצאות שתים
 ואת הכבש השני תעשה בין בבוקרתעשה 

 הללו  והם נקרבים בשני הזמנים,"יםיהערב
אמר אותו .  שהם זמני התפלה,של היום

 הרי בתחלה האבות תקנו את ,האיש
 ומה שתקנו אברהם ויצחק ,התפלות הללו

קן יעקב שהוא י ומה שת.קריהוא הע
 למה היא רשות ולא ,בח של האבותוהמש

 הרי ,אמר רבי שמעון. קר כמו אלויע
 שני הזמנים הללו ,בא וראה אבל ,נתבאר

ם אלא לחבר את של שתי התפלות אינ

 ùð øá àåää ìæà åìæàå ïåòîù éáø í÷
éøáè ãò äéãäáìæà ååäã ãò äé ïåòîù éáø øîà 

 éùðàã ïðáø íåð÷ú ïéãéîú ãâðë úåìôú éæç àú
 áéúëã éøú ïçëùàã ïéâá äìåãâä úñðë

)ã çë øáãîá ( ø÷áá äùòú ãçà ùáëä úà
 ïåðéàå íéáøòä ïéá äùòú éðùä ùáëä úàå

 ïéáø÷úî]éðäá) [éðäì( > éðäáéøú< àîåéã éðîæ 
ä àøáâ àåää øîà àúåìöì ïéðîæ ïåðéàã à

 äîå éúåìö éðäì íåð÷ú úåáà àúéîã÷á
 ïé÷úàã äîå àø÷ò àåä ÷çöéå íäøáà åðé÷úàã
 úåùø åäéà éàîà ïäáàã àçáù åäéàã á÷òé

àä ïåòîù éáø øîà éðäë àø÷ò àìåá øîúà 
éøú éðä éæç àú ìáàâ åàì éúåìö éøúã éðîæ 

                                                           

  .יהל אור' עי א
 )הערת הזוהר(ב ” רכט עב
 .יהל אור' עי ג
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 , כיון שהתחברו זה עם זה.יעקב לגורלו
 שכיון שנתנה האשה .איננו צריכים יותר

 לא צריך ,בין שתי הזרועות ומתחברת בגוף
 ועל כן אנו צריכים לעורר שתי ,יותר

 כיון שהיא .ביניהםכדי שתינתן הזרועות 
 אז דבריהם בלחש , הגוף והאשה,ביניהם

קב משמש יעשנינו ש ולכן. שלא להזכיר
ואתה " כמו שנאמר , מה זה במרום.במרום

 והכל הוא סוד ליודעי ".'מרום לעולם ה
 באו רבי אבא והיהודי ההוא ונשקו .מידות

 עד היום הזה לא , אמר רבי אבא.את ידו
 אשרי חלקי .עכשיו רק ,מדתי בדבר הזהע

  .ע אותוושזכיתי לשמ

 ïåéë äéáãòá á÷òéì àøáçì àìà ïåðéà
éúé ïéëéøö àì ïðà àãá àã åøáçúàã ïåéëã ø

 úøáçúàå ïéòåøã ïéøú ïéá àúúà úáéäéúàã
 ïðéòá ïðà àã ìòå øéúé êéøèöà àì àôåâá
 åäééðéá úáéäéúàã ïéâá ïéòåøã ïéøú àøòúàì

äéàã ïåéëé åùéçìá åäééìî àúúàå àôåâ åäééðéá 
 íåøîá ùîùî á÷òé êë ïéâáå àøëãàì àìã

íåøîá éàî ïðéðúà øîà úàã äîë ) áö íéìäú
è (íåøî äúàåáåäé íìåòì " àæø åäéà àìëå ä

ïéãî éòãéìâ å÷ùðå éàãåé àåääå àáà éáø åúà 
 àðîéà÷ àì ïéã àîåé ãò àáà éáø øîà éåãé
 àðéëæã é÷ìåç äàëæ àúùä øá àã äìîá

äéì òîùîì:  
 אמר .אה יצחק האהלה שרה אמויויב"

 היה ,"האהלה" . הפסוק הזה קשה,רבי יוסי
 מה זה , לאהל שרה אמוכתובצריך ל

 משום , שחזרה לשם השכינה".האהלה"
 לא ,מת בעולםישכל זמן ששרה היתה קי

 ונר היה דולק מערב ,זזה ממנה השכינה
שבת לערב שבת והיה מאיר את כל אותם 

 . כבה אותו הנר, אחר שמתה.ימות השבוע
 חזרה השכינה והדליקה ,כיון שבאה רבקה

שדמתה לשרה בכל  ,"שרה אמו" .את הנר
 כמו שדמותו של ,ה אמררבי יהוד. מעשיה

 וכל מי ,יצחק היתה כדמותו של אברהם
ודאי , אברהםשראה את יצחק אמר זה 

כך גם דמותה של  .אברהם הוליד את יצחק
 לכן ו,רבקה ממש היתה כדמותה של שרה

הוא  בכל ,אמר רבי אלעזר. שרה אמו ודאי
 שאף על גב , זהו סוד,בא וראה אבל ,כך

 ולא ,הבית דמותה לא זזה מן ,ששרה מתה
 .נראתה שם מיום שמתה עד שבאה רבקה

 נראתה דמותה של ,כיון שנכנסה רבקה
 .' וגו"אה יצחק האהלהיויב" שכתוב ,שרה

 ולא היה רואה .מיד שרה אמו נראתה שם
 ועל . לשםהרק יצחק לבדו כשנכנסאותה 

אחרי "מה זה ( ".וינחם יצחק אחרי אמו"כן 
 ,ת שאמו נראתה והזדמנה בבי) אחרי,"אמו

 אלא ,ועל כן לא כתוב אחרי מיתת אמו
  ".אחרי אמו"

 åîà äøù äìäàä ÷çöé äàéáéå) ãë úéùàøá
æñ(  ìäàì äìäàä àéù÷ àø÷ éàä éñåé éáø øîà

 ïîú úøãäàã äìäàä éàî äéì éòáî åîà äøù
 àîìòá àîéé÷ äøùã àðîæ ìëã ïéâá àúðéëù
 ú÷éìã äåä àâøùå äðéî éãòà àì àúðéëù

úáù áøòì úáù áøòî éîåé ïåðéà ìë øéäð äåäå 
 ïåéë àâøù àéää äúáë úúéîã øúá àúáùã
 ú÷éìãà àâøùå àúðéëù úøãäà ä÷áø úúàã
 éáø àäãáåò ìëá äøùì àéîãã åîà äøù

 äîë øîà äãåäé]ã[ äåä ÷çöéã äéð÷åéã
]ë[ øîà ÷çöéì éîçã ïàî ìëå íäøáàã äéð÷åéã

 ÷çöé úà ãéìåä íäøáà éàãåå íäøáà àã) íù
èé äë (éëä àð÷åéã úåä ùîî äð÷åéã ä÷áø éîð 

 øæòìà éáø øîà éàãå åîà äøù êë ïéâáå äøùã
òàã åäéà àæø éæç àú ìáà àåä éëä àìëá" â

ð÷åéã úúéî äøùãà àìå àúéá ïî éãòà àì 
 ïåéë ä÷áø úúàã ãò úúéîã àîåéî ïîú éæçúà

æçúà ä÷áø úìàòãé áéúëã äøùã àð÷åéã úà
åâå äìäàä ÷çöé äàéáéå 'äøù ãéî åîà 

 ÷çöé øá äì éîç äåä àìå ïîú úàéæçúà
àã ìòå ïîú ìéòà ãë éåãåçìá) íù ( ÷çöé íçðéå

 åîà éøçà>ð"éøçà åîà éøçà éàî à< åîàã 
 úàéæçúà>àðîãæàå <)ðîãæàåú( ìòå àúéáá 

åîà éøçà àìà åîà úúéî éøçà áéúë àì àã:  
äéá áéúëã àðù éàî øîà ïåòîù éáø  מה שונה שכתוב ,רבי שמעון אמר

                                                                                                                                                                                     

 י"שער מאמרי רשב' עי א
 .יהל אור' עי ב
 .ד שזה אלו שלומדים קבלה"י טז ע"מאמרי רשב' עי ג
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לאשה ויקח את רבקה ותהי לו "ביצחק 
 לא ,"ותהי לו לאשה" כיון שאמר ,"ויאהבה

 שהרי כל , אהב אותה@רי הואידענו שה
 מה ,בני העולם אוהבים את נשותיהם

אלא ". ויאהבה"שונה ביצחק שכתוב בו 
ודאי התעוררות של האהבה של הזכר 

שמאלו " שכתוב ,לאשה אינה אלא בשמאל
 ,חדכאולילה הם  וחושך ".תחת לראשי

יד אהבה לנקבה ואוחז והשמאל מעורר תמ
 )היה( אף על גב שאברהם , ועל כן.בה

 ,"ויאהבה" לא כתוב בו ,אוהב את שרה
ויאהב יעקב את " ואם תאמר .אלא ביצחק

  .הצד של יצחק שהיה בו עשה לו ,"רחל

 ÷çöéá)æñ ãë íù ( åì éäúå ä÷áø úà ç÷éå
åì éäúå øîàã ïåéë äáäàéå äùàìäùàì  àì 

äã àðòãéàà éîçø àîìò éðá ìë àäã äì íéçø 
 äáäàéå äéá áéúëã ÷çöéá àðù éàî åäééùðì
 éáâì àøåëãã åîéçøã àúåøòúà éàãå àìà

 àìà åäéà åàì àúúà)ì( áéúëã àìàîù) øéù
å á (éùàøì úçú åìàîùá ãçë äìéìå êùçå 

 àá÷åð éáâì øéãú åîéçø øòúà àìàîùå ïåðéà
à àã ìòå äá ãéçàåò" íäøáàã â>ð"äåä à< 

 àìà äáäàéå äéá áéúë àì äøùì äì íéçø
 àøèñ ìçø úà á÷òé áäàéå àîéú éàå ÷çöéá

äéì ãéáò÷ äéá äåäã ÷çöéã:  
את ( כשאברהם ראה את שרה ,בא וראה

 אבל . היה מחבק אותה ולא יותר,)רבקה
 אחז בה ושם את זרועו ,יצחק שהוא בעלה

י שמאלו תחת לראש" שכתוב ,תחת ראשה
מש י אחר כך בא יעקב וש".וימינו תחבקני

 כולם , והוליד שנים עשר שבטים,מטתו
 כל האבות הלכו בסוד ,ובא וראה. כראוי
  ,אחד

ãë íäøáà éæç àúâ äøùì àîç >ð"ä÷áøì à 
äåä< åäéàã ÷çöé ìáà øéúé àìå äì ÷áçî 

ùéø úåçú äéòåøã éåùå äá ãéçà äìòáà 
÷áçú åðéîéå éùàøì úçú åìàîù áéúëã éð

 øñéøú ãéìåàå àñøò ùîùå á÷òé àúà øúáì
ïäáà éæç àúå úåàé à÷ãë àìë ïéèáùã åäìë 

àãç àæøá  
  âì÷/á  

שמשו בארבע נשים כל אחד וכולם 
שרה והגר ושתי  , אברהם בארבע.מהם

ולבני הפילגשים אשר " שכתוב ,פילגשים
.  הנה ארבע,שתים "פילגשים" ,"לאברהם

 ,רבקהיצחק בסוד של ארבע של הצד של 
ותהי לו " .אחד ,"ויקח את רבקה"שכתוב 

וינחם " .שלש ,"ויאהבה" .שתים ,"לאשה
 כנגד זה היו .הנה ארבע ,"יצחק אחרי אמו

רבי .  והכל בסוד אחד.ליעקב ארבע נשים
 אברהם ויצחק שמשו כל אחד ,חייא אמר

 אברהם .ושהעם אשה אחת בסוד של קד
 דכנגד שניהם , יצחק עם רבקה,עם שרה

 רבי .רבע נשים ליעקב בשני חלקיםהיו א
 שהרי , עלו הדברים למקומם,שמעון אמר

  . והכל בסוד אחד,הכל נעשה בסוד קדוש

 åäééðî ãç ìë ïéùð òáøàá åùîù åäìëå åìæà
 áéúëã íéùâìô éøúå øâäå äøù òáøàá íäøáà

)å äë úéùàøá ( íäøáàì øùà íéùâìôä éðáìå
 òáøàã àæøá ÷çöé òáøà àä éøú íéùâìô

ñãä÷áøã åøéèä áéúëã )æñ ãë úéùàøá ( ç÷éå
 úìú äáäàéå éøú äùàì åì éäúå ãç ä÷áø úà
 ååä àã ìá÷ì òáøà àä åîà éøçà ÷çöé íçðéå

ã á÷òéì ' øîà àééç éáø àãç àæøá àìëå ïéùð
 àæøá àãç àúúàá ãç ìë åùîù ÷çöéå íäøáà
 ìá÷ìå ä÷áøá ÷çöé äøùá íäøáà àùãå÷ã

éì ïéùð òáøà éåä åäééååøú ïé÷ìåç ïéøúá á÷ò
 àäã åäééøúàì ïéìî å÷éìñ øîà ïåòîù éáø

àãç àæøá àìëå ãáòúà àùéã÷ àæøá àìë:  

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"דפ(דהוא  א
' והוא בחי, שמאל שהוא גבורות ממותקים' כל התעוררות אהבה של הזכר כלפי האשה היא רק בבחי ב

 ).ד"א ק ע"וכללים ח, ב"א פ ע"ה ח"דע(ן "מ
 ).א"נ(ב "הרש. סיהרא קדישא' הם רומזים למא כי שרה ורבקה שני” גרסינן ועיין לקמן קלו עג
 .יהל אור' עי ד
בפרשה ' ן כנז"מחנות שכינה ארגמ' פועל היו ליצחק בכח והם ד בנשים שנטל אברהם ויעקב'  סוד דה

יעקב לצד הרחמים והשתא ניחא אברהם לצד החסד ושל נשים נוטין לדין ושל ' ש שהם ד"ו ע"פקודי דף רנ
פ "פירוש של צד רבקה ד ).א"נ(ח "ז. שים בפועל כדי שיהיה הדין נסתר ולא יתגברנ' ולכן לא היו ליצחק ד

  .וביהל אור, י זוהר הרקיע"שער מאמרי רשב'  עי).א"נ(ב "הרש. מ"מק' ן גימטריא יצחק וע"ב
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סף אברהם ויקח אשה ושמה ווי"
 , שהרי שנינו. זו היא הגר"קטורה" ".קטורה

אחר שנפרדה הגר מאברהם וטעתה אחר 
מעשים ב אחר כך נקשרה ,גלולי אביה

ה  השתנה שמה ונקראה קטורלכן ו,כשרים
 ושלח אברהם ולקח ,במעשים כשרים

נוי שם מכפר על י מכאן שש.אותה לאשה
סף ווי. " ועל כן השתנה שמה,חטאים
 אם תאמר שהוא ,"סףווי" מה זה ".אברהם

 אלא בימי שרה ,לא כך ,הוסיף על שרה
 ואחר כך גרש ,וג עמה פעם אחתוהזד

 ,"סףווי" ואחר כך ,אותה על עסקי ישמעאל
 על מה שנשא דם פעם אחרתוכמו מק

 כך , ולפי ששנתה מעשיה.אותה בראשונה
  .נה שמהיגם ש

 äøåè÷ äîùå äùà ç÷éå íäøáà óñåéå)íù 
à äë(  øúá ïðéðú àäã øâä àéä àã äøåè÷

 éìåìâ øúá úòèå íäøáàã äéðî øâä àùøôúàã
 ïéâáå ïøùëã ïéãáåòá àøù÷úà øúáì äåáàã

îù éðúùà êëà ïøùëã ïéãáåòá äøåè÷ éø÷àå 
áà øãùå åúðàì äéì äáñðå íäø> éåðùã ïàëî

äîù éðúùà àã ìòå ïéáåç øôëî àîù< óñåéå 
 åäéà äøù ìòã àîéú éà óñåéå éàî íäøáà

 åàì óéñåàã>éëä< âååãæà äøùã àäîåéá àìà 
 é÷ñò ìò äì êéøú øúáìå àãç àðîæ äãäá
 àøçà àðîæ ïéîã÷ìîë óñåéå øúáìå ìàòîùéã
éðùã íåôëå àúéîã÷á äì áéñðã äî ìò 

äîù éðù éîð éëä àäãáåò:  
אה יויב" , שאמר רבי אלעזר,בא וראה

שהתגלתה דמות  ,"יצחק האהלה שרה אמו
 ויצחק התנחם אחרי שהתגלתה אמו ,שרה

 , ואברהם.ואת דמותה היה רואה כל יום
 , לא נכנס לאותו הבית,אף על גב שנשא

ולא הכניס את אותה האשה לשם כדי 
רה לא  ובאהל ש.ששפחה לא תירש גברתה

ואף על .  אלא רבקה,נראתה אשה אחרת
גב שאברהם היה יודע שדמותה של שרה 

 , השאיר ליצחק אותו האהל,נגלתה שם
 יצחק .לראות את הדמות של אמו בכל יום

ויתן אברהם את " זהו שכתוב .ולא אברהם
את כל ] "לשון[מדויק  ".כל אשר לו ליצחק

 זו אותה הדמות של שרה באותו ,"אשר לו
  .המשכן

 ÷çöé äàéáéå øæòìà éáø øîàã éæç àú
 åîà äøù äìäàä)íùæñ ãë (  àð÷åéã àéìâúàã

 åîà àéìâúàã éøçà íçðúà ÷çöéå äøùã
òà íäøáàå àîåé ìë éîç äåä àäð÷åéãå" â

>áéñðéàã <)áéñðã( àìå àúéá àåääá ìàò àì 
 àì äçôùã ïéâá ïîú àúúà éàäì äì ìéòà

à éæçúà àì äøùã ìäàáå äúøéáâ ùøéú àúú
òà íäøáàå ä÷áø àìà àøçà" òãé äåäã â

 ÷çöéì äé÷áù ïîú àéìâúà äøùã àð÷åéãã
 ÷çöé àîåé ìë äéîàã àð÷åéã éîçîì ìäà àåää

 áéúëã àåä àãä íäøáà àìå)íùä äë  ( ïúéå
 åì øùà ìë úà ÷çöéì åì øùà ìë úà íäøáà

àðëùî àåääá äøùã àð÷åéã àåää àã à÷ééã:  
 כל אשר לו ויתן אברהם את" ,דבר אחר

 סוד האמונה העליונה שידבק ,"ליצחק
 כאן ,בא וראה .יצחק בדרגת חלקו כראוי

 ודאי אש . אש עם מים)מים עם אש(נכללו 
ויתן אברהם את כל " משמע . מיםלוקח

 . זה המים שנכללים באש,"אשר לו ליצחק
 ,יַת ַמ.ובראשונה נכללו יחד אש ומים

 אז ,בשעה שעקד את יצחק לעשות בו דין
 , וכאן נכללו מים באש,נכללה האש במים

  .שהכל יהיה בסוד האמונה העליונה

 åì øùà ìë úà íäøáà ïúéå øçà øáã
 ÷çöé à÷áãúàì äàìò àúåðîéäîã àæø ÷çöéì

äé÷ìåçã àâøãáà àëä éæç àú úåàé à÷ãë 
àéîá àùà ìéìëúàáâ àéî ìéèð àùà éàãå 

 àã ÷çöéì åì øùà ìë úà íäøáà ïúéå òîùî
ìëúàã àéî àúéîã÷áå àùàá ìé>ìéìëúà< 

 äéì ã÷òã àúòùá éúîéà àéîá àùà àãçë
 àùà ìéìëúà ïéãë àðéã äéá ãáòîì ÷çöéì

àéîáã àìë éåäîì àùàá àéî åìéìëúà àúùäå 
äàìò àúåðîéäîã àæø:  

íäøáà ïúð íäøáàì øùà íéùâìôä éðáìå ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן "

                                                           

 ).א"ד( יצחק קץ חי בתקונים א
 ).ו"דפ ( מיא באשאב
 ).א"נ(ים באש באשא שכן אברהם שהוא מים נתן את כל אשר לו ליצחק ונמצא המים כלול ג מיא" הג
 ).א"נ(ח "ז.  כי כן היה יצחק עקוד לפניו ונמצא האש כפוף ונכלל תחת ידי המיםד
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 אלו ,"מתנות" מה זה ".תאברהם מתנו
 הדרגות התחתונות שהם שמות של צדדי

 כדי להשלים את רוח הטומאהדדי צ
 והתעלה יצחק על הכל באמונה ,הדרגות

אלו היו  "בני הפילגשים. "העליונה כראוי
 . ופילגש כעת, פילגש בראשונה.בני קטורה

וישלחם " . פילגשים ממש,רבי חייא אמר
 .אצל יצחק לשלוט שלא ,"מעל יצחק בנו

 וקיים בעוד שאברהם היה חי ,"בעודנו חי"
 וכדי .א יתגרו בו אחר כך של,בעולם

שיצחק יתקן בצד הדין הקשה העליון 
 .יכנעו לפניו כולם וכולם שיתגבר על

משום ששם הם  ,"קדמה אל ארץ קדם"
 כתוב ,בא וראה. צדדי הכשפים הטמאים

 ,"ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם"
 בני פילגשים של )הם(אלו הם שהיו מבני 

הררי  והרי בארנו שהרי באותם .אברהם
 ,קדם הם מלמדים כשפים לבני אדם
 ומאותה ארץ קדם יצאו לבן ובעור ובלעם

  . והרי בארוהו,מכשפים וכולם ,בנו

 úåðúî)íùå  ( ïéâøã éøèñ ïéìà úåðúî éàî
 ïéâá àáàñî çåø éøèñã ïäîù ïåðéàã ïéàúú
 àìë ìò ÷çöé ÷ìúñàå ïéâøã àîìùàì

úåðîéäîá ïéìà íéùâìôä éðá éæç à÷ãë äàìò à
 àúùä ùâìôå àúéîã÷á ùâìô äøåè÷ éðá ååä
 ÷çöé ìòî íçìùéå ùîî íéùâìô øîà àééç éáø

 åðá)íù ( åðãåòá ÷çöéã äéáâì äàèìùì àìã
 éç)íù ( àîìòá íéé÷å éç íäøáà äåäã ãåòá

 ïéâáå øúáì äéì ïåâøè÷é àìã]ï÷úúéã [
)ï÷úúàã(ìò àéù÷ àðéã øèñá ÷çöé  äà

 äéî÷ ïééôëúà åäìëå åäìë ìò àô÷úúàì
 íã÷ õøà ìà äîã÷)íù ( éøèñ ïåðéà ïîúã ïéâá

 áéúë éæç àú éáàñî éùøç)î"é ä à ( áøúå
äîìù úîëçà ïåðéà ïéìà íã÷ éðá ìë úîëçî 

 éðáî ååäã>ïåðéà< àäå íäøáàã íéùâìô éðá 
 ïéôìåàã ïåðéà íã÷ éøøä ïåðéàá àäã àðîé÷åà

îå àùð éðáì ïéùøç ïáì å÷ôð íã÷ õøà àéää
åðá íòìáå øåòáåéäåî÷åà àäå éùøç åäìëå :  

סה ימי נתן למש" ,רבי חזקיה פתח ואמר
  יעקב

 øîàå çúô äé÷æç éáø)ãë áî äéòùé ( ïúð éî
á÷òé äñéùîì  

  ãì÷/à  
 ,בא וראה .' וגו"'זזים הלא הווישראל לב

 הברכות לא ,מזמן שנחרב בית המקדש
ביכול נמנעות  כ,שורות בעולם ונמנעות

 וכל אותן שאר הדרגות .ממעלה ומטה
התחתונות מתגברות והולכות ושולטות על 

אין .  משום שהם גרמו בחטאיהם,ישראל
 שכתוב ,הפסוק הזהשל שבים דבריו ימתי

מי " כיון שאמר ".סה יעקבימי נתן למש"
חטאנו " מה זה ,"נתן למשסה יעקב וישראל

אמר  ואם . חטאו לולכתוב היה צריך ,"לו
צריך לכתוב  ,"ולא אבו" מהו ,"חטאנו לו"

 אלא בשעה שנחרב המקדש .ולא אבינו
 רצתה השכינה ,ונשרף ההיכל והעם הגלה

 .להעקר ממקומה וללכת עמהם בגלות
אמרה אלך בראשונה לראות את ביתי 

ד את מקומות הכהנים ו ואפק,והיכלי
אמר רבי . והלוים שהיו עובדים בביתי

תכלה כנסת  באותה שעה הס,אלעזר

åäé àìä íéææåáì ìàøùéå"åâå ä ' éæç àú
 ïééøù àì ïàëøá àùã÷î éá áøçúàã àðîæî
 àúúå àìéòî åòðîúà ìåëéáë åòðîúàå àîìòá
 éìæàå éô÷úúî ïéàúú ïéâøã øàù ïåðéà ìëå

ïéâá ìàøùéã åäééìò éèìùå åîøâ ïåðéàã 
éìî ïáùééúà àì àø÷ éàä åäééáåçá]ä[ áéúëã 

)ãë áî äéòùé ( ïåéë á÷òé äñéùîì ïúð éî
 åäî ìàøùéå á÷òé äñéùîì ïúð éî øîàã
 åì åðàèç øîà éàå äéì éòáî åì åàèç åì åðàèç
 àúòùá àìà äéì éòáî åðéáà àìå åáà àìå éàî
 éìâúà àîòå àìëéä ã÷åúàå àùã÷î áøçúàã

éëù àéòá êäéîìå äúëåãî àø÷òúàì àúð
 éîçîì àúéîã÷á êäéà äøîà àúåìâá ïåäîò
 éàåéìå éðäëã éúëåã ìò ãå÷ôàå éàìëéäå éàúéá
 àéääá øæòìà éáø øîà éàúéáá ïéçìô ååäã
 úàîçå àìéòì ìàøùé úñðë úìëúñà àúòù

                                                                                                                                                                                     

ששלמה התבונן וחקר בכל הכחות החיצונים , א"ב ופנחס רלג ע"ויחי רכג ומשפטים קיב ע' עי א
ת והעמיק בהם הרבה והכניס א, וכל זה משום שסמך עצמו על חכמתו הגדולה, ושימושיהם ופעולותיהם

  ).ב"ב קמו ע"ה ח"דע(ולכן נכשל , עצמו בניסיון זה יותר מדאי
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ישראל למעלה וראתה את בעלה מסתלק 
 נכנסה , ירדה למטה.ממנה למעלה למעלה

 ,לבית והסתכלה בכל אותם המקומות
 ונשמע קול ,ונשמע קול למעלה למעלה

קול ברמה נשמע נהי " זהו שכתוב .למטה
 ,' וגו"בכי תמרורים רחל מבכה על בניה

 הסתכלה על ,כיון שנכנסה לגלות. ובארוה
אתה שדוחקים אותם ורומסים  ור,העם

 אז .אותם בגלות בין רגלי שאר העמים
 והם ,' וגו"סה יעקבימי נתן למש"אמרה 

 והיא ,"זו חטאנו לו' הלא ה"אומרים 
ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו "אומרת 
ובשעה שעתיד הקדוש ברוך הוא ". בתורתו

 כנסת ישראל תשוב מן ,ד את עמוולפק
ה הקדוש ברוך אומר ל( .הגלות בראשונה

 תלכי לבית כדי שבית המקדש יבנה )הוא
 , ויאמר לה הקדוש ברוך הוא.בהתחלה

ה ואומרת לאיזה ַב היא ַש.קומי מן העפר
.  והיכלי נשרף באש, ביתי חרב,מקום אלך

עד שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית 
המקדש בראשונה ויתקין את ההיכל ויבנה 

מן  ואחר כך יקים אותה , ירושליםעיראת 
 .' וגו"'בונה ירושלים ה" זהו שכתוב .העפר

נדחי " ואחר כך , בראשונה"בונה ירושלים"
התנערי מעפר " ויאמר לה ".ישראל יכנס

 ויכנס את גליות .' וגו"קומי שבי ירושלם
 "'בונה ירושלים ה" זהו שכתוב .ישראל

 ,"נדחי ישראל יכנס"  ואחר כך,בראשונה
 ,"ותםהרופא לשבורי לב ומחבש לעצב"ואז 

ואת רוחי אתן " וכתוב .ית המתיםיזו תח
 "בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי תלכו

  .'וגו

äðéî ÷ìúñà äìòáãà úúçð àìéòì àìéòì 
 ïåðéà ìëá úìëúñàå àúéáá úìàò àúúì

àå éúëåã òîúùàå àìéòì àìéòì àì÷ òîúù
 áéúëã àåä àãä àúúì àì÷)ãé àì äéîøé ( ìå÷

 ìò äëáî ìçø íéøåøîú éëá éäð òîùð äîøá
åâå äéðá ' àúåìâá úìàòã ïåéë äåî÷åàå

 ïåì éñîøå ïåì é÷çãã úàîçå àîòá úìëúñà
 úøîà ïéãë ïéîò øàùã åäééìâø ïéá àúåìâá

)ãë áî äéòùé (åâå á÷òé äñéùîì ïúð éî ' ïåðàå
åäé àìä ïéøîà" àéäå åì åðàèç åæ ä>úøîà <

)úéøîà( åòîù àìå êåìä åéëøãá åáà àìå 
á÷ ïéîæã àúòùáå åúøåúá" äéîò ìò ã÷ôîì ä

 àúéîã÷á àúåìâ ïî áåúéú ìàøùé úñðë)à" ì
á÷"ä ( éðáúé ùã÷îä úéáã ïéâá àúéáì êäú

 äì àîééå àúéîã÷á]á÷"ä[ àéä àøôòî éîå÷ 
úà ïàì äøîàå úáú éìëéä áøç éàúéá êäéà ø

á÷ã ãò àøåðá ã÷åúà" àùã÷î éá éðáé ä
 íìùåøéã àúø÷ éðáéå àìëéä ïé÷úéå àúéîã÷á

áéúëã àåä àãä àøôòî äì íé÷åé øúáìåá 
)á æî÷ íéìäú (åäé íìùåøé äðåá" ä]åâå'[ äðåá 

 ñðëé ìàøùé éçãð øúáìå àúéîã÷á íìùåøé
 äì àîééå)á áð äéòùé (áù éîå÷ øôòî éøòðúä é

åâå íìùåøé ']ðëúéå àåä àãä ìàøùéã ïåäúåìâ ù
ä íìùåøé äðåá áéúëã ' éçãð øúáìå àúéîã÷á

ñðëé ìàøùé[ ïéãëå ) æî÷ íéìäúâ(  àôåøä
 íéúîä úééçú àã íúåáöòì ùáçîå áì éøåáùì

 áéúëå)æë åì ìà÷æçé ( íëáø÷á ïúà éçåø úàå
å åëìú é÷çá øùà úà éúéùòåâå':  

  :ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì  לעולם אמן ואמן' ברוך ה
  úåãìåú úùøôâ:  
  øäæ  
 פתח רבי .' וגו"ת יצחקוואלה תולד"

ישמיע כל ' מי ימלל גבורות ה" ,חייא ואמר
 כשרצה הקדוש ברוך ,בא וראה ".תהלתו

 , את העולםלברואהוא ועלה ברצון לפניו 
 ובכל .היה מסתכל בתורה ובורא אותו

מעשה ומעשה שברא הקדוש ברוך הוא 
 . היה מסתכל בתורה ובורא אותו,עולםב

åâå ÷çöé úåãìåú äìàå ')èé äë úéùàøá (
 øîàå àééç éáø çúô)á å÷ íéìäú ( ììîé éî

åäé úåøåáâ" àòá ãë éæç àú åúìäú ìë òéîùé ä
á÷" äåä àîìò éøáîì äéî÷ àúåòøá ÷éìñå ä

ãáåò ìëáå äéì àøáå àúééøåàá ìëúñî à
á÷ àøáã àãáåòå" ìëúñî äåä àîìòá ä

                                                                                                                                                                                     

עילא דהיינו לכ "י ואח"ת נטל היסוד עמו ונסתלקו לעילא לבינה בסוד הו"ו ת" בסוד אוי פירוש שהואא
 ).א"נ(ח "ז. אחרי' לאלף כתר וזהו אוי כנזכר בפ

 ).א"ד(א במדרש הנעלם ” קלט עב
  .##*ריש הפרשהזוהר הרקיע ב' עי, בענין הבארות ג
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áéúëã àåä àãä äéì àøáå àúééøåàá) ç éìùî   ואהיה אצלו אמון ואהיה"זהו שכתוב 
ì (äéäàå ïåîà åìöà äéäàå:  

  íìòðä ùøãî:  
ת יצחק בן אברהם אברהם וואלה תולד"

 , רבי יצחק פתח".הוליד את יצחק
 , שנו רבותינו.' וגו"הדודאים נתנו ריח"

לעתיד לבא הקדוש ברוך הוא מחיה את 
וינער אותם מעפרם שלא יהיו בנין המתים 

עפר כמות שהיו בתחלה שנבראו מעפר 
 זהו שכתוב .מתקיים דבר שאינו ,ממש

אלהים את האדם עפר מן ' וייצר ה"
  ובאותה". האדמה

 íäøáà íäøáà ïá ÷çöé úåãìåú äìàå
 ÷çöé úà ãéìåä)èé äë úéùàøá ( ÷çöé éáø

 çúô)ãé æ øéù (åâå çéø åðúð íéàãåãä 'ðáø åðú ï
 íéúîä úà äéçî àåä êåøá ùåã÷ä àáì ãéúòì
 úåîë øôò ïéðá åéäé àìù íøôòî íúåà øòðéå

]åéäù) [äéäù( ùîî øôòî åàøáðù äìçúá 
 áéúëã àåä àãä íéé÷úî åðéàù øáã) úéùàøá

æ á (åäé øöééå"éäìà ä" ïî øôò íãàä úà í
 äîãàä]å[äúåàá  

  ãì÷/á  
  øäæ  

אלא  אל תקרי אמון ,"שעשועים יום יום
 אמרה התורה , אדםלברואכשרצה . מןוא

 אם האדם יברא ואחר כך יחטא ,לפניו
 למה יהיו מעשי ידיך ,ואתה תדון אותו

 אמר .ל את דינךו שהרי לא יוכל לסב,לחנם
 הנה תקנתי תשובה ,לה הקדוש ברוך הוא

 אמר הקדוש .טרם שבראתי את העולם
ברוך הוא לעולם בשעה שעשה אותו וברא 

 אתה , עולם, עולם,ר לו אמ,את האדם
. ימו אלא על התורהיקותיך לא יתקווח

 כדי שיתעסק ,@ כך בראתי את האדםולכן
 .הריני מחזירך לתהו ובהו , ואם לא,בה

אנכי "זהו שכתוב  .ל האדםגלבקיים והכל 
 והתורה ".עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי

עומדת ומכריזה לפני בני אדם כדי 
י שירכין  ואין מ,שיתעסקו וישתדלו בה

  .אזנו

 ïîåà àìà ïåîà éø÷ú ìà íåé íåé íéòåùòù
 øá éà äéî÷ äøåú äøîà íãà éøáîì àòá ãë
 éàîà äéì ïåãéú úðàå éèçé øúáìå éøáúé ùð
 ìáñîì ìåëéé àì àäã àðâîì êãé éãáåò ïåäé

êðéãàá÷ äì øîà " ãò äáåùú úðé÷úà àä ä
á÷ øîà àîìò éúàøá àì" àúòùá àîìòì ä

àøáå äéì ãáòãà íãàì " úðà àîìò àîìò ì
 êë ïéâáå àúééøåà ìò àìà ïéîéé÷ àì êñåîéðå

 íãàì äéì éúàøá]ëêá[ éàå äá ÷ñòúéã ïéâá 
 äéðéâá àìëå åäáå åäúì êì øãäà àðà àä åàì

 áéúëã àåä àãä àîéé÷ íãàã)áé äî äéòùé (
 àúééøåàå éúàøá äéìò íãàå õøà éúéùò éëðà

á àùð éðáã åäééî÷ àæøëîå àîéé÷ å÷ñòúéã ïéâ
äéðãåà ïéëøéã ïàî úéìå äá åìãúùéå:  

 מקיים , בתורהעוסק כל מי ש,בא וראה
ם כל מעשה ומעשה על יהעולם ומקי

בר באדם  ואין לך כל אבר וא,קונו כראויית
 שהרי כמו שאדם .שאין כנגדו בריה בעולם

עומדים דרגות על  וכולם ,נחלק לאיברים
וף ג וכולם קנים אלו על אלוודרגות מת

 כולם  כל אותם בריות,כך גם העולם ,אחד
 .ברים ועומדים אלו על אלוברים אא

 )אחד(הנה גוף  ,קניםומת כולם וכאשר

øåàá ìãúùàã ïàî ìë éæç àú åäéà àúéé
 äéðå÷ú ìò àãáåòå àãáåò ìë íéé÷å àîìò íéé÷
 àîéé÷ã àôééùå àôééù ìë êì úéìå úåàé à÷ãë
 àîìòá äéøá äéìá÷ì éåä àìã ùð øáá äéá

ïéôééù âìôúî åäéà ùð øáã äîë àäãâ åäìëå 
 ïéìà ìò ïéìà ïéð÷úúî ïéâøã ìò ïéâøã ïéîéé÷
 ïééøá ïåðéà ìë àîìò éîð éëä àôåâ ãç åäìëå

]åäìë[ôééù ïéôééù  ãëå ïéìà ìò ïéìà ïéîéé÷å ïé

                                                           

י הוא "כ  אין תקומה אף בריבוי עונשים והשיב הא אתקינית תשובה כי' כי כפי ערך שחטא לו יתא
 ).א"נ(ח "ז. הרוצה בתשובה

 ).ו"דפ(בך  ב
 ).א"ד( שמתחלק האדם לאברים אברים ג
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 שהרי כל .התורהדוגמת והכל כ. ממש
ברים ופרקים ועומדים אלו על התורה א

 .נעשים גוף אחד ,לם נתקניםו וכשכ.אלו
 פתח ואמר ,כיון שדוד הסתכל במעשה הזה

בחכמה עשית  כולם 'ך המה רבו מעשי"
בתורה כל הסודות ". מלאה הארץ קנינך

 .ידבק שלא יכולים לה,עליונים חתומים
בתורה כל אותם דברים עליונים שהתגלו 

 בתורה הם כל הדברים .ולא התגלו
 כל הדברים של העולם .שלמעלה ולמטה

הזה וכל הדברים של העולם הבא הם 
   ואין,בתורה

]ïð÷úúî) [ïð÷úî( àä åäìë )ãç (ùîî àôåâà 
 àìë àúééøåà àäã àúééøåàã àðååâë àìëå
 ïð÷úúî ãëå ïéìà ìò ïéìà ïéîéé÷å ïé÷øôå ïéôééù
 ãåã ìëúñàã ïåéë àôåâ ãç åãéáòúà åäìë

 øîàå çúô àã àãáåòá)ãë ã÷ íéìäú ( åáø äî
åäé êéùòî"ä) åâå'( äàìî úéùò äîëçá íìë 

 êðéð÷ õøàä]àúééøåàá[á ïéàìò ïéæø ìë ïåðéà 
ç ìë àúééøåàá à÷áãúàì ïéìëé àìã ïéîéú

 ïééìâúà àìå ïééìâúàã ïéàìò ïéìî ïåðéà
 ìë àúúìå àìéòìã ïéìî ìë ïåðéà àúééøåàá
 éúàã àîìòã ïéìî ìëå ïéã àîìòã ïéìî

úéìå ïåðéà àúééøåàá:  
  íìòðä ùøãî:  

 ,שעה יתנערו מעפר מאותו הבנין
 זהו .להיות להם קיוםים ו מקויעמדו בבנין

התנערי מעפר קומי שבי "שכתוב 
 ויעלו מתחת ,מו בקיוםי יתקי".ירושלים

 . ויקבלו נשמתם בארץ ישראל,לארץ
הקדוש ברוך הוא ) ישיב(באותה שעה יציף 

 זהו . שבגן עדן עליהם@ריחותבכל מיני 
אמר רבי ". ריחהדודאים נתנו "שכתוב 

 , אל תקרא הדודאים אלא הדודים,יצחק
עים זה זהו הגוף והנשמה שהם דודים וֵר

 מה , דודאים ממש, רב נחמן אמר.עם זה
 אף הם ,הדודאים מולידים אהבה בעולם

 ,"נתנו ריח" ומה זה .מולידים אהבה בעולם
,  לדעת ולהכיר את בוראם,כשרון מעשיהם

פתחי אלו  ,"ועל פתחינו. "@את דודם
שמים שהם פתוחים להוריד נשמות 

אלו הנשמות חדשים  ,"כל מגדים" .לפגרים
אותם שיצאו נשמתם מהיום  ,גם ישנים

כמה שנים ואותם שיצאו נשמתם מימים 
 להיכנסמועטים וזכו בכשרון מעשיהם 

עתידים לירד בבת אחת  כולם ,בעולם הבא
  . בגופות המוכנים להםלהיכנס

ä åúåàî øôòî åøòðúé äòù åãîòéå ïéðá
 àåä àãä àîåé÷ íäì úåéäì íééå÷î ïéðáá

 áéúëã)á áð äéòùé ( éáù éîå÷ øôòî éøòðúä
 õøàì úçúî åìòéå àîåé÷á åîéé÷úé íìùåøé
 óéöé äòù äúåàá ìàøùé õøàá íúîùð åìá÷éå

>ð"áéùé à<éðéî ìë àåä êéøá àùãå÷ ï 
]áïéçéø[â ïãò ïâáù >íäéìò< áéúëã àåä àãä 
)ãé æ øéù (åãä ìà ÷çöé éáø øîà çéø åðúð íéàã

 äîùðäå óåâä åäæ íéãåãä àìà íéàãåãä éø÷ú
 øîà ïîçð áø äæ íò äæ íéòøå íéãåã íäù
 äáäà íéãéìåî íéàãåãä äî ùîî íéàãåã

 íìåòá]íìåòá äáäà íéãéìåî íä óà[ éàîå 
 øéëäìå úòãì íäéùòî ïåøùë çéø åðúð

]íàøåáì [íãåãìã íéîù éçúô åìà åðéçúô ìòå 
ù íéçåúô íä]ãéøåäì[ ìë íéøâôì úåîùð 

 íúåà íéðùé íâ íéùãç úåîùðä åìà íéãâî
 åàöéù íúåàå íéðù äîë íåéäî íúîùð åàöéù
 íäéùòî ïåøùëá åëæå íéèòåî íéîéî íúîùð
 úáá ãøéì íéãéúò íìë àáä íìåòá ñðëäì

íäì íéðëåîä úåôåâá ñðëäì úçà:  
וצאת  בת קול י,אמר רבי אחא בר יעקב

 צפנתי חדשים גם ישנים דודי" ,ואומרת
 ,"לך" , צפנתי אותם באותם העולמות,"לך

 úàöåé ìå÷ úá á÷òé øá àçà éáø øîà
 úøîåàå)ùí ( êì éúðôö éãåã íéðùé íâ íéùãç

                                                                                                                                                                                     

כל ש' שער כח פרק א' ועי, שכאן מתבאר עניין הספירות שבצורת יושר' י פרק ב"ח עגו"ע' עי א
 .בריות הם בציור דמות פרצוף אדםהנבראים וכל ה

מ "א. ע דבכל עולם התורה נדרשת כפי העולם שהוא"עולמות אבי' עניינים באורייתא כנגד ד'  אמר דב
 ).א"נ(

 ).ו"דפ(מיני ריחין  ג
 .ו"נמקח בדפ ד



 øäæúéùàøá 

612 

 . בשביל שאתה גוף קדוש ונקי,בשבילך
אלו  ,)נתנו ריח( "הדודאים" ,דבר אחר

אלו הנשמות  ,"נתנו ריח" .מלאכי שלום
 כמו ,השאירו ,"נתנו" .שהם ריח העולם

". ולא נתן סיחון את ישראל"שנאמר 
 שלש כתות של ,דה אמר רבי יהו,שלמדנו

מלאכי השרת הולכים בכל חדש ובכל שבת 
 ובמי .ללוות לנשמה עד מקום מעלתה

 אמר ".על פתחינו כל מגדים"ים את ינק
 אלו הן הגופות שהם עומדים ,רבי יהודה

מה נותן  ודּו,בפתחי קברות לקבל נשמתן
 רבונו , והוא מכריז ואומר,פתק של חשבון

ם  אות, חדשים גם ישנים,של עולם
 ואותם שנקברו מזמן ,שנקברו מכמה ימים

 להוציא אותם ,צפנתי לך כולם ,מועט
  .בחשבון

 êìéáùá êì úåîìåòä íúåàá íúåà éúðôö
 øçà øáã é÷ðå ùåã÷ óåâ äúàù ìéáùá

 íéàãåãä)çéø åðúð (ð íåìù éëàìî åìà çéø åðú
 äîë å÷áù åðúð íìåòä çéø íäù úåîùðä åìà

 øîà úàã)âë àë øáãîá ( úà ïåçéñ ïúð àìå
 ìù úåúë ùìù äãåäé éáø øîà àðàúã ìàøùé
 úáù ìëáå ùãç ìëá íéëìåä úøùä éëàìî
 ìò íé÷åð ïàîáå äúìòî íå÷î ãò äîùðì úååìì
 ïä åìà äãåäé éáø øîà íéãâî ìë åðéçúô

á íéãîåò íäù úåôåâä ìá÷ì úåøá÷ éçúô
îåãå ïúîùð" àåäå àðáùåçã à÷úô ïúåð ä

 íéðùé íâ íéùãç íìåò ìù åðåáø øîåàå æéøëî
 ïîæî åøá÷ðù íúåàå íéîé äîëî åøá÷ðù íúåà

àðáùåçá åäì ÷ôéîì êì éúðôö íìë èòåî  
  äì÷/à  
  øäæ  

 לכן ו. אותםידעו] יתבונןש[שישגיח מי 
ישמיע כל ' מי ימלל גבורות ה"כתוב 

  ".תותהל

 áéúë êë ïéâáå ïåì òãéå çâùéã ïàî) íéìäú
á å÷ (åäé úåøåáâ ììîé éî"åúìäú ìë òéîùé ä:  

על  לעמוד קשי בא שלמה וב,בא וראה
 .דברי התורה ועל דקדוקי התורה ולא יכל

 ".אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" ,אמר
גל עיני ואביטה נפלאות " ,דוד אמר

וידבר " כתוב בשלמה ,בא וראה". מתורתך
שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה 

 והרי בארוהו שחמשה ואלף טעמים ".ואלף
 ומה .היו בכל משל ומשל שהיה אומר

 , כך היו בדבריו, שהוא בשר ודם,שלמה
דברי התורה שאמר הקדוש ברוך הוא על 
אחת כמה וכמה שבכל דבר ודבר יש בו 

 , כמה תשבחות, כמה שירים,כמה משלים
 זה ועל , כמה חכמות,םכמה סודות עליוני

  ".'מי ימלל גבורות ה"כתוב 

 àòáå äîìù àúà éæç àú]í÷éîì) [àîéé÷ì( 
 ìò]éåìî) [éìî( àúééøåà é÷åã÷ã ìòå àúééøåàã 

 øîà ìéëé àìå)âë æ úìä÷ ( àéäå äîëçà éúøîà
 øîà ãåã éðîî ä÷åçø)çé èé÷ íéìäú ( éðéò ìâ

 äîìùá áéúë éæç àú êúøåúî úåàìôð äèéáàå
)î"àáé ä  ( åøéù éäéå ìùî íéôìà úùìù øáãéå

 íéîòè óìàå äùîçã äåî÷åà àäå óìàå äùîç
 äîìù äîå øîà äåäã ìùîå ìùî ìëá ååä
 àúééøåàã ïéìî éåìîá ååä êë íãå øùá åäéàã

á÷ øîà÷ã" äìî ìëáã äîëå äîë úçà ìò ä
 äîë ïéøéù äîë íéìùî äîë äá úéà äìîå

 ïàîëç äîë ïéàìò ïéæø äîë ïçáùåú àã ìòå
åäé úåøåáâ ììîé éî áéúë"ä:  

ואלה " , מה כתוב למעלהבא וראה
 שהם שנים עשר ".ת ישמעאלולדות

ואלה תולדת " אחר כך אמר .נשיאים
שכתוב בו שכיון ה על דעתך ֶלַעַת ַה".יצחק

בישמעאל שהוליד שנים עשר נשיאים 
לה וזה לא ו זה ע,ויצחק הוליד שני בנים

 זה ,"'ל גבורות המי ימל" על כן כתוב ,להוע
 ויצחק הוציא את יעקב שהוא היה ,יצחק

 שהוליד שנים עשר , מכולםלבדו יותר
 אבל . הקיום של מעלה ומטה,שבטים

 )וישמעאל( , עליונהבקדושהיצחק למעלה 
מי ימלל גבורות " ועל כן כתוב ,ועשו למטה

 àìéòì áéúë äî éæç àú)áé äë úéùàøá (
 ïéàéùð øñéøú ïåðéàã ìàòîùé úåãìåú äìàå

 ÷çöé úåãìåú äìàå øîà øúáì)èé íù ( à÷ìñ
 ãéìåàã ìàòîùéá äéá áéúëã ïåéëã êúòã

 ïéðá ïéøú ãéìåà ÷çöéå ïéàéùð øñéøú)å( àã
 áéúë àã ìò ÷ìúñà àì àãå ÷ìúñà) å÷ íéìäú

á (é úåøåáâ ììîé éîåä" ÷çöé àã ä]÷çöéå [
)åùòå( éåãåçìá åäéà äåäã á÷òéì äéì ÷éôà 

 àîåé÷ ïéèáù øñéøú ãéìåàã åäìëî øéúé
 äàìò äùåã÷á àìéòì ÷çöé ìáà àúúå àìéòìã
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 כשנדבק , זה יעקב,"ישמיע כל תהלתו' ה
  . מהם כמה כוכבים מאירים,השמש בלבנה

]ìàòîùéå[ )åùòå( ììîé éî áéúë àã ìòå àúúì 
åäé úåøåáâ" ãë á÷òé àã åúìäú ìë òéîùé ä

 ïéøéäð àéáëë äîë àøäéñá àùîù ÷áãúà
ééðîåä:  

 אמר ".ואלה תולדת יצחק בן אברהם"
 מה שונה שעד כאן לא כתוב בן ,רבי יוסי
 אלא אף על גב שכתוב . וכעת אמר,אברהם

 כעת שמת ,"ויברך אלהים את יצחק בנו"
 . ונשארה ביצחק, דמותו היתה בו,אברהם

 היה אומר זה ,שכל מי שראה את יצחק
אברהם " , והיה מעיד ואומר,ודאי אברהם

  רבי יצחק קם לילה אחד". את יצחקהוליד 

íäøáà ïá ÷çöé úåãìåú äìàå)  äë úéùàøá
èé ( áéúë àì àëä ãòã àðù éàî éñåé éáø øîà

òà àìà øîà àúùäå íäøáà ïá" áéúëã â
)àé äë úéùàøá (éäìà êøáéå"åðá ÷çöé úà íà 

 øàúùàå äéá äåä äéð÷åéã íäøáà úéîã àúùä
 äåä ÷çöéì éîçã ïàî ìëã ÷çöéá äéá àã øîà

 ãéìåä íäøáà øîàå ãéäñ äåäå éàãå íäøáà
 ÷çöé úà)èé íù (ãç àéìéì í÷ ÷çöé éáø:  

  íìòðä ùøãî:  
 עתיד הקדוש ,אמר רב יהודה אמר רב

ברוך הוא לשמח באותו זמן עם הצדיקים 
 והכל ישמחו ,להשרות שכינתו עמהם

' ישמח ה" זהו שכתוב ,באותה שמחה
ם  עתידי, אמר רבי יהודה".במעשיו

 עולמות לברואהצדיקים באותו זמן 
 והרי ,אמר לו רבי יוסי. ולהחיות מתים

 אמר לו ".אין כל חדש תחת השמש"שנינו 
 בעוד שהרשעים ,שמעו בא ,רבי יהודה

 , כל העולם אינו בקיום,בעולם וירבו
 .מתקיים אזי העולם ,וכשהצדיקים בעולם

ד וע" ,ועתידים להחיות מתים כמו שאמרנו
בות ירושלים ווזקנות ברחישבו זקנים 

 כמו ,"ב ימיםוואיש משענתו בידו מר
באותו זמן ישיגו הצדיקים . שכתוב למעלה

 ביום , שאמר רבי יוסי.מהידעת של
 עתידים ,שישמח הקדוש ברוך הוא במעשיו

 ואז תרבה ,הצדיקים להכיר אותו בלבם
 זהו .לו ראו אותו בעיןיההשכלה בלבם כא

 " אלהינו זהואמר ביום ההוא הנה"שכתוב 
 על , מכולםתרוושמחת הנשמה בגוף י. 'וגו

וידעו וישיגו את  קיימים שיהיו שניהם

 êåøá ùåã÷ä ãéúò áø øîà äãåäé áø øîà
 úåøùäì íé÷éãöä íò ïîæ åúåàá çåîùì àåä

äçîù äúåàá åçîùé ìëäå íäîò åúðéëùá 
 áéúëã àåä àãä)íéìäúàì ã÷  (åäé çîùé" ä

ãåäé éáø øîà åéùòîá íé÷éãöä íéãéúò ä
 øîà íéúî úåéçäìå úåîìåò àøáì ïîæ åúåàá

 ïðúäå éñåé éáø äéì)è à úìä÷ ( ùãç ìë ïéà
ú äãåäé éáø äéì øîà ùîùä úçú" ãåòá ù

 íåé÷á åðéà íìåòä ìë åáøéå íìåòá íéòùøäù
 íéé÷úî íìåòä éæà íìåòá íé÷éãöäùëå

 ïøîà÷ãë íéúî úåéçäì íéãéúòå)ã ç äéøëæ (
 åáùé ãåò ùéàå íìùåøé úåáåçøá úåð÷æå íéð÷æ

ìéòì áéúëãë íéîé áåøî åãéá åúðòùîâ åúåàá 
 éñåé éáø øîàã äîéìù úòã íé÷éãöä åâéùé ïîæ

 àîåéá>éãçéã <)éãçã( àåä êéøá àùãå÷ 
 ïåäáìá äéì òãðîì àé÷éãö ïåðéà ïéðéîæ éåãáåòá
 äéì åæç åìéàë ïåäáìá åðúìëñ éâñé ïéãëå

àðéòáãáéúëã àåä àãä ) è äë äéòùé ( øîàå
åâå äæ åðéäìà äðä àåää íåéá ' äîùðä úçîùå

                                                           

לך משלא אמרו מאבי' ל אמרו שלעולם היה יצחק בדיוקנו של אברהם מפני הליצני" וקשה כי רזא
ס ויברך אלקים את יצחק בנו "ה דיוקניה ושזנתעברה שרה והכא אמרו דהשתא דמית אברהם אשתאר בי

כי הברכה הזו היתה שנשארה דיוקנו בו להעיד שהוא בנו וזהו מלת בנו שהיא מיותרת ואחר שכתוב ויברך 
ג שאמר "ועוד קשה מילת אע. 'ך ליה אברהם הוליד את יצחק לפרש מה ענין הברכה הנזיסמ' אלקים וגו

ג ויברך אלקים את יצחק "כתיב בן אברהם והשתא אמר אלא אעש דעד הכא לא "י מ"ל אר"למעלה מזה וז
שערים ' שמונ(ע "וצ' ל משום דכתיב וכו" שהוא להפך והילג"כ קשה מלת אע"בנו השתא דמית אברהם וא

 )ו"הגהות מהרח) (ו"למהרח
  ).א"א פג ע"כללים ח(בהתגלות חסד בפומא דאמה ' פי ב
 )הערת הזוהר(ב " קיד עג
צ "א על ספד"בהגר (חוורתאה דהיינו "סעודת לויתן"בחינת  הי וזו,מששת ימי בראשית האור הגנוז ',פי ד

  ).א"סוף יב ע
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 וזהו הטוב ,בוראם ויהנו מזיו השכינה
 זהו שכתוב .הגנוז לצדיקים לעתיד לבא

 אלו הם ,"ואלה תולדת יצחק בן אברהם"
תולדות השמחה והשחוק שיהא בעולם 

היא הנשמה  ,"בן אברהם" .באותו זמן
 .מה במעלתהיוכה לכך ולהיות שלהז
הנשמה מולידה  ,"אברהם הוליד את יצחק"

  .השמחה והשחוק הזה בעולם

 åòãéå íéîéé÷ íäéðù åéäéù ìò íìëî øúé óåâá
 áåèä åäæå äðéëùä åéæî åðäéå íàøåá úà åâéùéå
 áéúëã àåä àãä àáì ãéúòì íé÷éãöì æåðâä

)èé äë úéùàøá ( ïá ÷çöé úåãìåú äìàå
àäéù ÷åçùäå äçîùä úåãìåú íä åìà íäøáà 
 äëåæä äîùðä àéä íäøáà ïá ïîæ åúåàá íìåòá
 úà ãéìåä íäøáà äúìòîá äîéìù úåéäìå êëì

 ÷çöé)íù ( ÷åçùäå äçîùä äãéìåî äîùðä
íìåòá äæä:  

 זה ששנינו ,אמר רבי יהודה לרבי חייא
שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה 

 טרם , אמר לו.הזלצדיקים לעתיד לבא מה 
 ,ים הקדושיםהלכתי לפני אותם המלאכש

 כיון ששמעתי . כך נשמע לי,בעלי המשנה
 . בלביהתיישב ,את זה שאמר רבי אלעזר

 סעודת הצדיקים לעתיד ,שאמר רבי אלעזר
ויחזו את האלהים "לבא כמו זה שכתוב 

.  וזה הוא ששנינו נזונים".ויאכלו וישתו
  ואמר רבי

 ïðéðúã àä àééç éáøì äãåäé éáø øîà
ì àåä êåøá ùåã÷ä ãéúòã äãåòñ úåùò

ä éàî àáì ãéúòì íé÷éãöìàé àì ãò äéì øîà 
ïéùéã÷ ïéëàìî ïåðéà éî÷ úéìæàà ïéúéðúî éøàî 

 éáø øîàã àä úéòîùã ïåéë éì òéîù éëä
 øæòìà éáø øîàã éàáìá àáùéúà øæòìà
 áéúëã éàäë àáì ãéúòì íé÷éãöä úãåòñ

)àé ãë úåîù (éäìàä úà åæçéå" åúùéå åìëàéå í
 ïðúã àåä àãåéáø øîàå ïéðåæéð  

  äì÷/á  
  øäæ  

 ורבי יהודה קם בקיסריה .ק בתורהולעס
 אקום ואלך , אמר רבי יהודה.שעהאותו ב

 .ק בתורה ונתחבר יחדו ואעס,לרבי יצחק
 כשקרב . שהיה ילד,הלך עמו חזקיה בנו

 , שמע את רבי יצחק שהיה אומר,לשער
ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את "

 ".לחי רואי יצחק עם באר יצחק בנו וישב
 ואין סופו ,הפסוק הזה אין ראשו סופו

 מה שונה שהקדוש ברוך הוא .ראשו
רך לברך את יצחק משום שאברהם לא טהצ

 , משום שלא יתברך עשו,מהול .ברך אותו
 . ובארוהו,ה"ועל כן עלו אותן ברכות לקב

 מה זה ,"לחי רואיוישב יצחק עם באר "
 ,ם השכינה אלא שהתחבר ע".לחי רואי"

הבאר של מלאך הברית נראה עליה 
 דפק רבי בינתיים.  ברכולכן ו,כתרגומו

 אמר רבי . והתחברו,יהודה בשער ונכנס
 אמר רבי . כעת זווג השכינה עמנו,יצחק
 ,יפה , הזו שאמרת"לחי רואיבאר " ה,יהודה

éåøñ÷á í÷ äãåäé éáøå àúééøåàá éòìîìá 
 ìéæéàå íå÷éà äãåäé éáø øîà àúòù àéääá
 àãçë øáçúðå àúééøåàá éòìàå ÷çöé éáø éáâì

ãë àéáø äåäã äéøá äé÷æç äéîò ìæà áéø÷ 
 øîà äåäã ÷çöé éáøì äéì òîù àááà

)àé äë úéùàøá ( êøáéå íäøáà úåî éøçà éäéå
éäìà" éçì øàá íò ÷çöé áùéå åðá ÷çöé úà í

 äéôéñ åàìå äéôéñ äéùéø åàì àø÷ éàä éàø
á÷ã àðù éàî äéùéø" äéì àëøáì êéøèöà ä

 àîòè éàî äéëøá àì íäøáàã ïéâá ÷çöéì
àã ìòå åùò êøáúé àìã íåùî ïåðéà å÷éìñ 

á÷ì ïàëøá" éçì øàá íò ÷çöé áùéå äåî÷åàå ä
 éàø]îåäéàø éçì [ äá øáçúàã àìà 

àúðéëùáâ äìò éæçúà àîéé÷ êàìîã àøéá 
 éáø ùèá éëäãà äéëøá êë ïéâáå åîåâøúë
 ÷çöé éáø øîà åøáçúàå ìàòå àááà äãåäé

                                                           

 ).א"ד( עדיין לא הלכתי לפני מלאכים קדושים לידע מה יהיה הסעודה לעתיד לבא א
 ).א"ד(יהודה עמד שם לעסוק בתורה '  שם מקום ורב
מלאך הברית וכל ברית ' זו נקרא המ' ד ובבחיהכלולים ביסו' המ'  פירוש עטרה שביסוד היא סוד בחיג
ת אתחזי עלה להאירה ולהשפיע "עצמה היא השכינה בעצמה דמלאך קיימא בחינתה שבת' זו והמ' בחי' במ

 ).א"נ(
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 , פתח ואמר. נשמע]הפסוק זה[י אבל בדבר
ן  מ ונוזלים באר מים חייםמעיין גנים"

 אבל הנה , הפסוק הזה נתבאר".לבנון
באר " .זה אברהם "מעיין גנים" ,פרשוהו

זה  " מן לבנוןונוזלים" .זה יצחק "מים חיים
 היינו , זה יצחק"באר מים חיים" .יעקב

 ".לחי רואיוישב יצחק עם באר "שכתוב 
זה חי  ,"לחי" . זו השכינה,ומה הבאר

 ואין להפריד , צדיק חי העולמים,העולמים
 חי למעלה , חי הוא בשני עולמות.ותםא

 חי כלפי העולם ,שהוא העולם העליון
קיים העולם התחתון   ובשבילו,התחתון

  .ומאיר

 äãåäé éáø øîà ïãäá àúðéëùã àâååæ àúùä
øîà÷ã éàåø éçì øàá éàääìîá ìáà øéôù úà 

 øîàå çúô òîúùà)åè ã øéù ( øàá íéðâ ïéòî
 ìáà øîúà àø÷ éàä ïåðáì ïî íéìæåðå íééç íéî
 íéî øàá íäøáà àã íéðâ ïéòî äåî÷åà àä

÷çöé àã íééçá øàá á÷òé àã ïåðáì ïî íéìæåðå 
 áéúëã åðééä ÷çöé àã íééç íéî) äë úéùàøá

àé (àá éàîå éàø éçì øàá íò ÷çöé áùéåàã øâ 
éçì àúðéëù) éàø( éç ÷éãö íéîìåòä éç àã 

 úéìå íéîìåòä]àùøôàì) [àùøôúàì( éç ïåì 
 ïéîìò éøúá àåä]éçã[ )ã( àîìò åäéàã àìéòì

 äàúú àîìòå äàúú àîìò éáâì éç äàìò
àøäðå àîéé÷ äéðéâá:  

 הלבנה לא מאירה אלא ,בא וראה
 , וכיון שרואה אותו,כשרואה את השמש

 , הזו ודאי"לחי רואיבאר " ועל כן .מאירה
לחי " .ואז מאירה ועומדת במים חיים

 כדי להתמלא ולהיות מאירה מהחי "רואי
   כתוב,בא וראה. הזה

 àì àøäéñ éæç àú]úà[øéäð àéæç ãë àìà 
 àã ìòå øéäðúà äéì àéæçã ïåéëå àùîùì äéì

ø éçì øàá éàäå àîéé÷å àøäðúà ïéãëå éàãå éà
ì ïéâá éàø éçì ïééç ïééîá àøäðúàìå àéìîúà

áéúë éæç àú éç éàäî:  
  íìòðä ùøãî:  

 , במקום אחד שנינו נהנים,אלעזר
 . מה בין זה לזה.ובמקום אחר שנינו נזונים

 הצדיקים שלא זכו כל ,אלא כך אמר אבי
 . שלא ישיגו כל כך, נהנים מאותו זיו,כך

 נזונים עד שישיגו ,אבל הצדיקים שזכו
 ,יה אלא זו ואין אכילה ושת.מהיהשגה של

 , ומנין לנו זה.וזו היא הסעודה והאכילה
ארבעים ' ויהי שם עם ה" שכתוב ,ממשה

יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא 
 , לחם לא אכל ומים לא שתהלמה ".שתה

 מאותו זיו ,מפני שהיה נזון מסעודה אחרת
 וכמו כן סעודתם של צדיקים .של מעלה

  סעודת,אמר רבי יהודה. לעתיד לבא
 ,ח בשמחתווהצדיקים לעתיד לבא לשמ

 רב ".ישמעו ענוים וישמחו"זהו שכתוב 
וישמחו כל חוסי בך " מכאן ,הונא אמר

 זה וזה ישנם , אמר רבי יצחק".לעולם ירננו
   .לעתיד לבא

מר ו יין המש, אמר רבי יוסי,ולמדנו
אלו דברים  ,בענביו מששת ימי בראשית

 àøçà øúàáå ïéðäð ïðéðú ãç øúàá øæòìà
 øîà éëä àìà éàäì éàä ïéá éàî ïéðåæð ïðéðú
 åéæ åúåàî ïéðäð êë ìë åëæ àìù íé÷éãöä éåáà

ìù ãò ïéðåæð åëæù íé÷éãöä ìáà êë ìë åâéùé à
 åæ àìà äéúùå äìéëà ïéàå äîìù äâùä åâéùéù
 äùîî àä ïì àðîå äìéëàäå äãåòñä àéä åæå

 áéúëã)çë ãì úåîù (åäé íò íù éäéå" ä
 íéîå ìëà àì íçì äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà
 àì íéîå ìëà àì íçì àîòè éàî äúù àì

ãåòñî ïåæð äéäù éðôî äúù åéæ åúåàî úøçà ä
 íé÷éãö ìù ïúãåòñ àðååâ éàäëå äìòî ìù
 íé÷éãöä úãåòñ äãåäé éáø øîà àáì ãéúòì
 áéúëã àåä àãä åúçîùá çåîùì àáì ãéúòì

)á ãì íéìäú ( àðåä áø åçîùéå íéåðò åòîùé
 àëäî øîà)áé ä íù ( êá éñåç ìë åçîùéå

éàäå éàä ÷çöé éáø øîà åððøé íìåòìä àúéà 
 àáì ãéúòì  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ח "ז.  פירוש במלה ממש אשתמע מה שדרשת כי מלת לחי הוא חי העולמים שהוא היסודא
 .)הערת הזוהר(ב ” ס עב
 ).והרהערת הז(א ”ס ע ג
 .##*?)דרך אמת(וחי  ד
  ).ג"ב מד ע"ה ח"דע(כלומר גם הגוף וגם הנשמה  ה
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עתיקים שלא נגלו לאדם מיום שנברא 
 ועתידים להתגלות לצדיקים ,לםהעו

 , וזו היא השתיה והאכילה,לעתיד לבא
 ,אמר רבי יהודה ברבי שלום. ודאי זו היא

כי " שכתוב , השורואם כן מהו לויתן ומה
 והנה , אמר רבי יוסי".בול הרים ישאו לו

בחרבו הקשה ' ד הובעת ההיא יפק"כתוב 
ח ועל יוהגדולה והחזקה על לויתן נחש בר

 עקלתון והרג את התנין אשר לויתן נחש
 אלא רמז הוא שרמז . הנה כאן שלשה,"בים

 אין לומר , אמר רבי תנחום.על המלכיות
  . ודאי כך זה,על מה שאמרו רבותינו

 åéáðòá øîåùîä ïéé éñåé éáø øîà àðàúå
 àìù íé÷éúò íéøáã åìà úéùàøá éîé úùùî
 íéãéúòå íìåòä àøáðù íåéî íãàì åìâð
 äéúùä àéä åæå àáì ãéúòì íé÷éãöì úåìâäì

 äìéëàå)äéúùå ( äãåäé éáø øîà àéä àã éàãå
 áéúëã øåùä åäîå ïúéåì åäî ïë íà íåìù éáøá

)åè î áåéà ( íéøä ìåá éë éñåé éáø øîà åì åàùé
 áéúë àäå)à æë äéòùé (åäé ãå÷ôé àéää úòá" ä

 ùçð ïúéåì ìò ä÷æçäå äìåãâäå äù÷ä åáøçá
 ïéðúä úà âøäå ïåúì÷ò ùçð ïúéåì ìòå çéøá
 à÷ã àåä æîø àìà àúìú àëä àä íéá øùà

 ìò æîø]àúååëìî) [àúåëìî( íåçðú éáø øîà 
éä êë éàãå ïðáø åøîàã äî ìò øîéîì úéìà:  

 אני הייתי לפני רבי ,אמר רבי יצחק
 , אמרתי.יהושע ושאלתי על הדבר הזה

הסעודה הזו של הצדיקים לעתיד לבא 
 שהנה ,ה בלביהתיישב לא ,האם כך הוא

 סעודת הצדיקים לעתיד ,אמר רבי אלעזר
  ו זגמאודלבא כ

 òùåäé éáøã äéî÷ àðéåä àðà ÷çöé éáø øîà
àúãåòñ éàä àðøîà äìî éàä àðìéàùå 

 àáùééúà àì àåä êë éà àáì ãéúòì àé÷éãöã
 íé÷éãöä úãåòñ øæòìà éáø øîà àäã éàáìá

àðååâ éàäë àáì ãéúòì  
  åì÷/à  
  øäæ  
 שהיה ,"ובניהו בן יהוידע בן איש חי"

 כמו החי שלמעלה ,צדיק והאיר לדורו
 ובכל זמן הבאר הזו לחי ,מאיר לעולם

 , כמו שאמרנו,מסתכלת ורואה כדי להאיר
 היינו ,"לחי רואיב יצחק עם באר ויש"

 וישב עמה ,"בקחתו את רבקה"שכתוב 
 שכתוב ,בלילה חושך ,והתאחד עמה

 יצחק , ובא וראה".שמאלו תחת לראשי"
 מה ,היה בקרית ארבע אחרי שמת אברהם

 ,"לחי רואיוישב יצחק עם באר "זה 
 ואחז באותה הבאר לעורר ,שהזדוג עמה

  . כמו שאמרנו,האהבה

)ù"æ âë á(òãéåäé ïá åäéðáå à éç ùéà ïá 
 äîë äéøãì øéäðå ÷éãö äåäã>àìéòìã éçã <

)àìéòìîã(å àîìòì øéäð áìëá øàá éàä àðîæ 
 ïøîà÷ãë àøäðúàì ïéâá éîçå ìëúñà éçì
 áéúëã åðééä éàø éçì øàá íò ÷çöé áùéå

)ë äë úéùàøá ( äãäá áéúéå ä÷áø úà åúç÷á
äìéìá êùç äîò ãéçàúàåâ áéúëã ) á øéùå (

 úéø÷á ÷çöé éæç àúå éùàøì úçú åìàîù
 ÷çöé áùéå åäî íäøáà úéîã øúá äåä òáøà

ø éçì øàá íòå äéá ãéçàå äéá âååãæàã éà
ïøîà÷ãë àúåîéçø àøòúàì àøéá àåääá:  

וזרח השמש ובא " ,פתח רבי יצחק ואמר
 ,"השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם

 ,זה השמש שמאיר ללבנה "וזרח השמש"
 ומאיר , אז מאירה, נראה עמהשכאשר

 משם ,וזורח ממקום עליון שעומד עליו
 עם  להזדווג,"ובא השמש" .זורח תמיד

ם  וֹש,שהוא הימין "הולך אל דרום" .הלבנה

 øîàå ÷çöé éáø çúô)ä à úìä÷ ( çøæå
 àåä çøåæ óàåù åîå÷î ìàå ùîùä àáå ùîùä
 ãëã àøäéñì øéäðã àùîù àã ùîùä çøæå íù

àî çøæå øéäðúàå àøäð ïéãë äãäá éæçúà øú
äàìòã àáå øéãú çøæ ïîúî äéìò àîéé÷ã 

 íåøã ìà êìåä àøäéñã äãäá àâååãæàì ùîùä

                                                           

 ).א"ד(א " בהקדמה ו עא
 ).ו"דפ(וכל  ב
 ).א"נ('  היינו גבורה במג
 ).א"נ(מ "א.  היינו בינהד
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 כל כח הגוף , ומשום שכחו בו.בו את כחו
סובב " אחר כך . ובו הוא תלוי,הוא בימין

 . מאיר לצד זה ומאיר לצד זה".אל צפון
 בראשונה כתוב ".הולך הרוחבב וסובב ס"
 אלא הכל אחד וסוד ".רוח" וכעת "שמש"

 וכל זה משום שהלבנה מוארת ממנו ,אחד
  .ויתחברו שניהם

 äéô÷åúã ïéâáå äéá äéô÷åú éåùå àðéîé åäéàã
 àéìú äéáå àåä àðéîéá àôåâã àìéç ìë äéá
 øéäðå àã àøèñì øéäð ïåôö ìà ááåñ øúáìå
 àúéîã÷á çåøä êìåä ááåñ ááåñ àã àøèñì

ìà çåø àúùäå ùîù áéúë àæøå ãç àìë à
 äéðî àøäðúà àøäéñã ïéâá àã ìëå àãç

åäééååøú ïåøáçúéå:  
בק י ח, כשאברהם בא לעולם,בא וראה

 כיון שבא . אליורב אותהיאת הלבנה וק
 אחז בה והחזיק בה כראוי ומשך ,יצחק

 שכתוב , כמו שנאמר,אותה באהבה
 אז , כיון שבא יעקב".שמאלו תחת לראשי"

 ונמצא ,והאירההתחבר השמש עם הלבנה 
 והלבנה האירה ,יעקב שלם בכל הצדדים

פתח רבי . ונתקנה בשנים עשר שבטים
כל עבדי ' הנה ברכו את ה" ,יהודה ואמר

בא  אבל . הפסוק הזה בארוהו.' וגו"'ה
 ומי הם שראויים ,"'הנה ברכו את ה" ,וראה

 ,"'כל עבדי ה" ,לברך את הקדוש ברוך הוא
  משום שכל אדם

à àúà ãë éæç àú äì ÷éáç àîìòì íäøá
àøäéñìà äá ãéçà ÷çöé àúàã ïåéë äì áéø÷å 

 äîë åîéçøá äì êéùîå úåàé à÷ãë äá óé÷úàå
 àúàã ïåéë éùàøì úçú åìàîù áéúëã øîúàã
 øéäðúàå àøäéñá àùîù øáçúà ïéãë á÷òé
 àøäéñå ïéøèñ ìëá íéìù á÷òé çëúùàå
 éáø çúô ïéèáù øñéøúá úð÷úúàå úøéäðúà

 øîàå äãåäé)à ãì÷ íéìäú ( úà åëøá äðä
åäé"åäé éãáò ìë ä"åâå ä ' ìáà äåî÷åà àø÷ éàä

åäé úà åëøá äðä éæç àú" ïåæçúéã ïåðéà ïàîå ä
á÷ì äéì àëøáì"åäé éãáò ìë ä" øá ìëã ïéâá ä

ùð:  
  íìòðä ùøãî:  

ויחזו את האלהים ויאכלו "שכתוב 
 יפה אמר רבי , אמר רבי יהושע".וישתו
 ,וד אמר רבי יהושעע.  וכך הוא,אלעזר

ב העולם האמונה הזו שאמרו רבותינו לֹר
מנים הם לסעודה הזו של לויתן ושמז

מר ו ולשתות יין טוב שמש,והשור ההוא
 , פסוק מצאו ודרשו,נברא העולםשמ

שאמר ". בעוואכלתם לחמכם לש"שכתוב 
תה הקדוש ברוך יתוי פי כל מיני פ,רבי זירא

א  וזה הו,הוא לישראל להחזירם למוטב
ואכלתם לחמכם " שאמר להם , מכולםיותר
 ".ואכלתם ולא תשבעו"  ובקללות,"בעולש

מי " שכתוב ,מהול .וזה קשה להם מן הכל
אמר . ' וגו"בארץ מצרים' יתן מותנו ביד ה

 מלמד שמשום האכילה מסרו ,רבי זירא
 כיון שראה הקדוש ברוך .נפשם למות בידם

 אם תשמעו לקול , אמר להם,הוא תאותם
 כדי להניח ,בעוואכלתם לש ,ותהמצו
 כמו כן ראו רבותינו שהגלות .דעתם

 ואמרו , הסתמכו על פסוקי התורה,נמשכת
ח בסעודה גדולה וולשמלאכול שעתידים 

 ועל ,שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות להם
ב העולם סבלו את הגלות משום אותה כן ֹר

 áéúëã)àé ãë úåîù (éäìàä úà åæçéå" í
éå åìëàéå éáø øîà÷ øéôù òùåäé éáø øîà åúù

 éàä òùåäé éáø øîà ãåò àåä êëå øæòìà
 ïéðéîæã àîìòã àáåøì ïðáø åøîàã àúåðîéäî
 àøåú àåääå ïúéåìã àúãåòñ éàäá ïåðéà
 àîìò éøáúà ãëî øèðúàã áè àøîç éúùîìå

 áéúëã åùøãå åçëùà àø÷)ä åë àø÷éå (
 ìë àøéæ éáø øîàã òáåùì íëîçì íúìëàå

éðéî ìàøùéì àåä êåøá ùåã÷ä äúô éåúéô 
 øîàã ïåäìëî øéúé àåä àãå áèåîì íøéæçäì

 úåìì÷áå òáåùì íëîçì íúìëàå åäì)åë íù (
 éàî åäìëî åäì àéù÷ àãå åòáùú àìå íúìëàå

 áéúëã àîòè)â åé úåîù ( ãéá åðúåî ïúé éî
åäé"åâå íéøöî õøàá ä ' ãîìî àøéæ éáø øîà

îì íùôð åøñî äìéëàä íåùîã ïåéë íãéá úå
 íà íäì øîà íúåàú àåä êåøá ùåã÷ä äàøù
 çéðäì éãë òáåùì íúìëàå úåöîä ìå÷ì åòîùú
 êùîúà àúåìâã ïðáø åîç àðååâ éàäë íúòã
 ïéðéîæã åøîàå àúééøåàã éàø÷ ìò åîëúñà
 àùãå÷ ïéîæã äáø àúãåòñá éãçîìå ìëéîì

                                                           

 ).א"נ(ב "הרש. ש"א ע”ל דף קלג ע"סיהרא קדישא וכמש'  כי שרה ורבקה שניהם רומזים למא
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àîìòã àáåø àã ìòå åäì ãáòîì àåä êéøá   .הסעודה
 ïéâá àúåìâ åìáñàúãåòñ àéää:  

ר את ו אין לנו לסת,אמר רבי יוחנן
 שהרי .אותה לקיים  אלא,אמונת הכל

התורה מעידה על זה שהרי אנו יודעים את 
 , והכסוף שלהם מה הוא,אמונת הצדיקים

 . ולא באכילה,"נגילה ונשמחה בך"שכתוב 
 ואותה סעודה ".דיך מייןונזכירה ד"

 @ותי חלק להך יהיה ל,מנים אליהושמז
ואלה " . וזו היא השמחה והשחוק,נהממ

שיצחקו הצדיקים לעתיד  ,"ת יצחקותולד
זכות  ,"אברהם הוליד את יצחק" .לבא

הנשמה מוליד השחוק הזה והשמחה 
  ®.בעולם

 àúåðîéäî øåúñì ïì úéì ïðçåé éáø øîà
 úãéäñà àúééøåà àäã äéì àîéé÷ì àìà àìëã
 àôåñëå àé÷éãöã àúåðîéäî ïéòãé ïðà àäã éåìò

ã áéúëã àéä éàî ïåäì)ã à øéù ( äìéâð
äìéëàá àìå êá äçîùðåà ïééî êéãåã äøéëæð 

ì àäé äá ïéðéîæã àúãåòñ àéääåêá ÷ìåç 
äîìåéâ äìàå ÷åçùäå äçîùä àéä åæå äðî 

 ÷çöé úåãìåú)èé äë úéùàøá ( å÷çöéù
 ÷çöé úà ãéìåä íäøáà àáì ãéúòì íé÷éãöä

á äçîùäå äæä ÷åçùä ãéìåî äîùðä úåëæíìåò  

  åì÷/á  
  øäæ  

 שכולם  אף על גב,בעולם מישראל
ברכה  ,ם לברך את הקדוש ברוך הואראויי

 , יתברכו העליונים והתחתוניםושבשביל
 ,' אותה שמברכים אותו עבדי ה,מה היא

 ,ומי הם שברכתם ברכה , כולםולא
 אלה הם ".בלילות' מדים בבית הוהע"

שעומדים בחצות הלילה ומתעוררים לקרא 
 ,בלילות'  אלו עומדים בבית ה,רהבתו

שהרי אז בא הקדוש ברוך הוא להשתעשע 
 ואנו עומדים כאן .עם הצדיקים בגן עדן
 , נאמר בדברי יצחק,להתעורר בדברי תורה

  .שאנו בו

òà ìàøùéî àîìòá" àëøáì ïåæçúé àìëã â
á÷ì äéì" ïéàìò ïåëøáúé åäééðéâáã àúëøá ä

áò äéì ïéëøáã àéää àéä ïàî ïéàúúååäé éã" ä
 àúëøá ïåäúëøáã ïåðéà ïàîå åäìë àìå

åäé úéáá íéãîåòä"îéé÷ã ïåðéà ïéìà úåìéìá äå 
 ïéìà àúééøåàá éø÷îì éøòúàå àéìéì úåâìôá

åäé úéáá éîéé÷"á÷ ïéãë àäã úåìéìá ä" éúà ä
 ïðàå ïãòã àúðâá àé÷éãö íò àòùòúùàì
 àîéð àúééøåàã éìîá àøòúàì àëä éîéé÷

ïðàã ÷çöéã éìîáäéá :  
ויהי יצחק בן " ,פתח רבי יצחק ואמר

בן " .' וגו"ארבעים שנה בקחתו את רבקה
 למה בא למנות כאן שהיה ,"ארבעים שנה

 אלא .בן ארבעים שנה כשנשא את רבקה
 באש ,ודאי הרי נכלל יצחק בצפון ודרום

 ואז היה יצחק בן ארבעים שנה ,ומים
ירוק  , כמראה הקשת.בקחתו את רבקה

ת שלש שנים אחז בה כשאחז  ב.םולבן אד
 , שישים הוליד בן, וכשהוליד,בה ברבקה

  כדי שיצא יעקב שלם מבן,להוליד כראוי
  כולםאתיעקב אחז  ו. שנה כראוישישים

בת בתואל . "אחר כך ונעשה איש שלם

÷çöé éáø çúô øîàå )ë äë úéùàøá ( éäéå
åâå ä÷áø úà åúç÷á äðù íéòáøà ïá ÷çöé ' ïá

 ïá äåäã àëä éðîîì àúà éàîà äðù íéòáøà
 àä éàãå àìà ä÷áøì äì áéñð ãë äðù íéòáøà

àéîå àùàá íåøãå ïåôöá ÷çöé ìéìëúàã ïéãëå 
 ä÷áø úà åúç÷á äðù íéòáøà ïá ÷çöé äåä

ù ùìù úá ÷îåñ øååç ÷åøé úù÷ä äàøîë íéð
 ãéìåà ãéìåà ãëå ä÷áøá äá ãéçà ãë äá ãéçà

àãìåàì íéùù ïáä á÷òé ÷åôéã ïéâá úåàé à÷ãë 

                                                           

ז "עכ, דהיינו להנות מזיו השכינה, ג שעיקר תשוקת הצדיקים הוא לפנימיות סודם של דברים"אע א
ועיקר הסעודות תכליתן לזכך את , ל תהיינה סעודות גופניות"שלע, אפילו פשטות הדברים יש בהם אמת

  ).ג"ב מד ע"ה ח"דע(הגוף להכינם לחיי עולם הבא דוגמת המן במדבר 
 ).ו"דפ(לן  ב
 ).ו"דפ(למהני  ג
 ).א"נ(בחינות ' ל אש הוא חם ויבש ומים ודרום הוא קר ולח הרי ד" רד
 ).א"נ(מ "א. ק"כח ו היינו בה
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 מה ,"הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי
ובתואל " שהרי כבר נאמר ,אכפת לנו כל זה

בת בתואל "כעת אמר  ו,' וגו"ילד את רבקה
 ואחר כך ,"מפדן ארם" ואחר כך ,"הארמי

 שהיתה , אלא פרשוה,"אחות לבן הארמי"
 . והיא לא עשתה כמעשיהם,בין רשעים

 ואחות , ומפדן ארם,שהיתה בת בתואל
 והיא העלתה ,היו רשעים להרע וכולם ,לבן

. מעשים כשרים ולא עשתה כמעשיהם
 אם רבקה היתה בת , יש להסתכלעכשיו

 , או בת שלש עשרה,עשרים שנה או יותר
אז הוא השבח שלה שלא עשתה 

 אבל עד עתה היתה בת שלש ,כמעשיהם
 , אמר רבי יהודה. אז מה השבח שלה,שנים

 ועשתה לעבד את כל ,בת שלש שנים היתה
 אף על גב ,אמר רבי יצחק. אותו המעשה

 לא ידענו האם מעשיה ,שכל זה עשתה
  .כשרים או לא

íéìù øáâ ãéáòúàå øúáì á÷òé åäì ãéçà  úá
 éîøàä ïáì úåçà íøà ïãôî éîøàä ìàåúá
 øîúà øáë àäã éàä éìåë ïì úôëà éàî

åâå ä÷áø úà ãìé ìàåúáå ')øáâë áë úéùà (
 ïãôî øúáìå éîøàä ìàåúá úá øîà àúùäå
 äåî÷åà àìà éîøàä ïáì úåçà øúáìå íøà

>úåäã <)äåäã*##( úãáò àì éäéàå íéòùø ïéá 
 åäééãáåòë>úåäã <)äåäã*##( ïãôîå ìàåúá úá 

 àéäå àùàáàì ïéáééç åäìëå ïáì úåçàå íøà
 åäééãáåòë úãáò àìå ïøùëã ïéãáåò à÷ìñ

úñàì úéà àúùä ïéøùò úá úåä ä÷áø éà àìë
 àåä ïéãë äøùò ùìù úá åà øéúé åà ïéðù
 ïòë ãò ìáà åäééãáåòë úãáò àìã äìéã àçáù

à äìéã àçáù éàî úåä íéðù ùìù úá" ø
 úåä íéðù ùìù úá äãåäé>úãéáòå <

)úãáòå*##( éáø øîà àãáåò àåää ìë àãáòì 
òà ÷çöé" àäãáåò àðòãé àì úãáò éàä éìåëã â
 ïåðéà éàåàì åà ïàøùë:  

  íìòðä ùøãî:  
 רבי בו ".ויהי יצחק בן ארבעים שנה"

ישקני " ,בשם רבי יוסי פתח ואמר
 בכמה מעלות נברא .' וגו"מנשיקות פיהו

 , אמר רבי אחא בר יעקב, ששנינו,העולם
כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמות 

 והאם רבי . היו בשתוף, חוץ ממנו,שלו
שהרי בדבר הזה  . חס ושלום,אחא אמר כך

 , שאם תאמר כן. בעולםמחלוקתתרבה ה
 , ממשרוח הקודשהמלאכים שהם נבראים 
 הרי כל הפנים ,יאמר שיש בהם שתוף

 בדבר ,אמר רבי אבא. שלהם ושלנו שוים
 שהרי שנינו , בעולםמחלוקתהזה תתרבה ה

 שכל מה שעשה הקדוש ברוך ,במשנתנו
 ואם תאמר .עשה כמו הגוף והנשמה ,הוא

 אבל אינם ,כך זה ,אין למלאכים גוףשהרי 
יכולים לעשות מעשה עד שתשתתף עמהם 

 שהיא סיוע ,הנשמה הקדושה ההיא
 צריך , כל מה שעושה,כדוגמא זו ו.שלמעלה

  .את אותו סיוע שלמעלה ממנו

 äðù íéòáøà ïá ÷çöé éäéå)ë äë úéùàøá (
 øîàå çúô éñåé éáø íùá åá éáø)á à øéù (

å åäéô úå÷éùðî éð÷ùéåâ ' àøáð úåìòî äîëá
]íìåòä[ äî ìë á÷òé øá àçà éáø øîà ïðéðúã 

 àåä êéøá àùãå÷ àøáù>åìù úåîìåòá< õåç 
 ñç éëä àçà éáø øîà éîå óåúùá åéä åðîî
 éàã àîìòá àúâåìô éâñé àã äìîá àäã íåìùå
 ùã÷ä çåø íéàøáð íäù íéëàìîä éëä àîéú

 óåúù ùéù øîàé ùîî>íäá ú)ïåäéðéá( ìë àä 
ôà àéé>ïåäãã <)ïåäáã(ù ïãéãå å éáø øîà ïéé

àúâåìô éâñé àã äìîá àáàà >àîìòá< àäã 
 êéøá àùãå÷ ãáòã ìëã ïãéã ïéúéðúîá ïðú

 ãáò àåä]ïåâë) [ïéâá( àîéú éàå àúîùðå àôåâ 
ë íéëàìîì àôåâ úéì àäã" ïåðéà úéì ìáà ë

 àéää åäá óúúùéù ãò àúãéáò ãáòîì ïéìëé
òåéñ àéäã àùéã÷ àúîùð éàäáå àìéòìã à

ðååâà àòåéñ àåääì êéøèöà ãéáòã éàî ìë 
äéðî àìéòìã:  

 בשעה ההיא שעתיד ,אמר רבי יוסי
 והנה סוף ,הקדוש ברוך הוא להחיות מתים

 àùãå÷ ïéîæã àúòù àéääá éñåé éáø øîà
ìë àôåñ àäå àéúî àéçàì àåä êéøáá ïé÷éîò 

                                                           

 ).א"ד( בדבר זה יתרבה מחלוקת בין החכמים א
 .ו" דפ- )א עקתין"ס (ב
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 ו יהי)עתיקים(ים עומק )הצרות(כל 
ארבעים יכנו לא " נכרתה ברית ו,בארבעים

 סוף הליכתם של ישראל במדבר ".סיףוי
דם ום שנה ק ארבעי.בשנת הארבעים

ת הגוף ממתנת לו הנשמה בארץ יתחי
 בשנת הארבעים יקומו הגופות מן .ישראל
 זהו שכתוב . בארבעים נכלא הגשם.העפר

 וכתוב ,"ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום"
זמן ". ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח"

 ,לתם של ישראל בשנת הארבעים הואוגא
 שהיא היובל ,ובחמשים בא ישוב העולם

  זרתוחה

)ïé÷éúò ( íéé÷ øæâå éåäì íéòáøàá)á äë íéøáã (
 ìàøùé ìù íúëéìä óåñ óéñåé àì åðëé íéòáøà
 íãå÷ äðù íéòáøà íéòáøàä úðùá øáãîá
 ìàøùé õøàá äîùðä åì úðúîî óåâä úééçú

å÷é íéòáøàä úðùá àøôòî úåôåâä ïåî
 áéúëã àåä àãä íùâä àìëð íéòáøàá

)áé æ úéùàøá ( íéòáøà õøàä ìò íùâä éäéå
 áéúëå íåé)å ç íù ( çúôéå íåé íéòáøà õ÷î éäéå

 àåä íéòáøàä úðùá ìàøùé ìù íúìåàâ ïîæ çð
úøæçä ìáåéä àéäã àîìò áåùé éúà íéùîçáå  

  æì÷/à  
  øäæ  

 כשושנה בין" כתוב ,בא וראהאלא 
 ,"כשושנה" ".החוחים כן רעיתי בין הבנות

 כמו ,זו כנסת ישראל שהיא בין אוכלוסיה
יצחק בא  , וסוד הדבר.שושנה בין קוצים

 ,מהצד של אברהם שהוא חסד עליון
 ואף על גב .ועושה חסד עם כל הבריות

 ורבקה באה מצד של .שהוא הדין הקשה
 , והתעלתה מביניהם,הדין הקשה

רי רבקה באה מצד  שה.והתחברה עם יצחק
 ואף על גב שהיתה מצד הדין ,הדין הקשה

 ויצחק דין ,הרפה וחוט של חסד תלוי בה
כשושנה בין "היו  ,קשה והיא רפה

העולם לא  , ואם לא שהיא רפה,"החוחים
 . את הדין הקשה של יצחקלסבוליכול היה 

וג זווגים ו הקדוש ברוך הוא מזדוגמא זוכ
י שהכל  כד, אחד תקיף ואחד רפה,בעולם

  . ויתבסם העולםקןוית

 áéúë éæç àú àìà)á á øéù ( ïéá äðùåùë
 úñðë àã äðùåùë úåðáä ïéá éúéòø ïë íéçåçä

 ïéá àãøååë àäñìëåà ïéá éäéàã ìàøùé]ïéáåë [
)ïéáåð( íäøáàã àøèñî éúà ÷çöé äìîã àæøå 

ïééøá ìë íò ãñç ãéáòå äàìò ãñç åäéàãà óàå 
÷áøå àéù÷ àðéã åäéàã áâ ìò àøèñî úúà ä

 úøáçúàå åäééðéáî ú÷ìúñàå àéù÷ àðéãã
 àéù÷ àðéãã àøèñî ä÷áø àäã ÷çöéá]àéúà [

)äàúú( àéôø àðéãã àøèñî éäéàã áâ ìò óàå 
 àéù÷ àðéã ÷çöéå äá éìú ãñçã àèåçå úåä

 íéçåçä ïéá äðùåùë àéôø éäéàåååäú åàì éàå 
 àéù÷ àðéã ìáñîì àîìò ìéëé àì àéôø éäéàã

åâë ÷çöéãá÷ àã àðå" ãç àîìòá ïéâååæ âååæî ä
 íñáúéå àìë àð÷úúàì ïéâá àéôø ãçå óé÷ú

àîìò:  
ויעתר " ,פתח רבי יהודה אחריו ואמר

 ,"ויעתר" מהו ".כח אשתוולנ' יצחק לה
 ואיזה .שהקריב לו קרבן והתפלל עליה

ויעתר " שכתוב , הקריב עולה,קרבן הקריב
שם  וכתוב ,"'ויעתר לו ה" כתוב כאן ,"'לו ה

 כמו ששם ,' וגו"ויעתר אלהים לארץ"
 ,"ויעתר יצחק" כתוב .אף כאן קרבן ,קרבן

 שיצאה אש מלמעלה ,"ויעתר לו"וכתוב 
  . כנגד האש שלמטה

 ÷çöé øúòéå øîàå äéøúáà äãåäé éáø çúô
åäéì" åúùà çëðì ä)àë äë úéùàøá ( åäî

øúòéåá àðáø÷ äîå äìò éìöå àðáø÷ äéì áéø÷ã 
åäé åì øúòéå áéúëã áéø÷ äìåò áéø÷" ä áéúë

åäé åì øúòéå àëä" íúä áéúëå ä)ù"ë áàãé  (
éäìà øúòéå"õøàì íâåâå  ' óà ïáø÷ ïìäì äî

 åì øúòéå áéúëå ÷çöé øúòéå áéúë ïáø÷ ïàë
 àúúìã àùà àìá÷ì àìéòìî àùà ÷ôðã  

                                                           

 ).א"נ(ח "ז. ש בגבורות גשמים"לעולם וז' ומהגבו'  היינו יצחק עצמו כי מימי החסד נמשכים לגבוא
 ).א"נ) (ן"מאי(ת גימטריא קרבן עם הכולל "ת וס"ר'  אפשר לרמוז כי ויעתר יצחק להב
' א ולא איירי מקרבן והאי קרא דויעתר ה"כ' אלקים כתיב בשמואל בה לארץ דויעתר "ל ויעתר הוי" צג

 ).א"נ(ש "כתיב בסוף שמואל בענין קרבן עולות ושלמים ע
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שהתפלל  "ויעתר יצחק" ,דבר אחר
לתו וחתר חתירה למעלה אל המזל יתפ

 שהרי באותו מקום תלויים ,שעל הבנים
 ואז ,"'ותתפלל על ה" שכתוב ,הבנים

 אל תקרי ויעתר לו אלא ,"'עתר לו הוי"
 חתירה חתר לו הקדוש ברוך ,ויחתר לו

  ".ותהר רבקה אשתו"  ואז,בל אותויהוא וק

 øúçå äéúåìö éìöã ÷çöé øúòéå øçà øáã
àìæî éáâì àìéòì äøéúçà àåääá àäã ïéðá ìò 

 ïéðá ïééìú øúà>éúëã á)ù"é à à ( ìò ììôúúå
ä'<åäé åì øúòéå ïéãëå " åì øúòéå éø÷ú ìà ä

á÷ äéì øúç äøéúç åì øúçéå àìà"äá ìéá÷å 
åúùà ä÷áø øäúå ïéãëå äéì:  

 עשרים שנה השתהה יצחק ,בא וראה
 עד שהתפלל ,עם אשתו ולא הולידה

צה ו משום שהקדוש ברוך הוא ר.תפלתו
 בתפלות הצדיקים בשעה שמבקשים לפניו

 כדי ,ולמה. את תפלתם על מה שהצטרכו
  שיתרבה ויתוסף משחת קדש לכל מי

 äéúúà íò ÷çöé éäúùà ïéðù ïéøùò éæç àú
á÷ã ïéâá äéúåìö éìöã ãò úãéìåà àìå" ä

 ïàòáã àúòùá àé÷éãöã ïåäúåìöá éòøúà
 àîòè éàî åëéøèöàã äî ìò ïåäúåìö äéî÷

óñåúéå éáøúéã ïéâáâïàî ìëì àùãå÷ úåáø :  
  ãîíìòðä ùø:  

הנשמה לגוף בשנת הארבעים שהמתינה 
ויהי יצחק בן " זהו שכתוב .לו בארץ ישראל

בקחתו את . " שהמתין לגוף,"ארבעים שנה
 באותה ,מן לוובהכנסתה בגוף המז ,"רבקה

ותם וכסופם ו אין תא,שעה בהכנסתה בו
 זהו .אלא להנות מזיו השכינה ולזון מזיוה

אמר רבי  ".ישקני מנשיקות פיהו"שכתוב 
 נסתם שאין פר.יפרנסני ,"ישקני" ,אבא

 אמר .אלא להנות ולזון מזיוה של מעלה
כי " שכתוב , סוף הפסוק מוכיח,רבי יוסי
  ".דיך מייןוטובים ד

 åì äðéúîäù íéòáøàä úðùá óåâì äîùðä
 ïá ÷çöé éäéå áéúëã àåä àãä ìàøùé õøàá

 äðù íéòáøà)ë äë úéùàøá( óåâì ïéúîäù 
÷áø úà åúç÷áä  åì ïîåæîä óåâá äúñðëäá

 íôåñëå íúåàú ïéà åá äúñðëäá äòù äúåàá
 àåä àãä äåéæî ïåæéìå äðéëùä åéæî úåðäéì àìà

 áéúëã)á à øéù ( øîà åäéô úå÷éùðî éð÷ùé
 àìà ïúñðøô ïéàù éðñðøôé éð÷ùé àáà éáø
 éñåé éáø øîà äìòî ìù äåéæî ïåæéìå úåðäéì

 áéúëã çëåî àø÷ã äéôåñ)íù (è éë êéãåã íéáå
ïééî:  

 רב הונא .בת בתו של אל ".בת בתואל"
 ואני הייתי בכרכי הים , לא כך הוא,אמר

ושמעתי שהיו קוראים לאותו עצם 
 , אותו שנשאר בקבר מכל הגוף,השדרה

 שהוא ,אמרוו . שאלתי עליו.יאמרבתואל ה
 ואותו , שהוא רמאי,##* @ראש הנחשב

. העצם הוא רמאי מכל שאר העצמות
אות העצם  למה , אמר רבי שמעון,ושלמדנ

 .ם יותר מכל שאר העצמותקיינשאר 
 ואינו סובל טעם של ,משום שהוא רמאי

 ,המזון של בני האדם כמו שאר העצמות
 והוא יהיה , הוא חזק מכל העצמותלכןו

בת " זהו שכתוב .קר שהגוף נבנה ממנויהע

 àì øîà àðåä áø ìà ìù åúá úá ìàåúá úá
 ååäã àðòîùå íéä éëøëá úéåä àðàå àåä êë

 àîøâ àåääì ïàø÷]ã[ãùàåää äø) áâ( 
 äàîø ìàåúá àôåâ ìëî àøá÷á øàúùàã

 äéìò úéìàù]å àåäã åøîàáàéåçã àùéøàîø  [
) åøîàá àùéøøàéåçã àéî( àåääå äàîø åäéàã 

àðàúã éîøâ øàù ìëî äàîø àåä àîøâã øîà 
 àîåé÷á øàúùà äîì àîøâ àåää ïåòîù éáø
 úéìå äàîø åäéàã íåùî éîøâ øàù ìëî øéúé
 éîøâ øàùë àùð éðáã àðåæîã àîòè ìéáñ

                                                                                                                                                                                     

לכן צריך שקטרוג השטן . כלומר שעל אף שחטאו ישראל במזיד, חתירה זו היא קבלת תשובה בדרך נס א
ל את תשובתם על פי הסדר הטבעי בה לא יתכן לקב, יהיה שטוען שלפי מעלתם הגדולה ולפי חטאם הגדול

 ).א נא"ש גדלות דז"פת(הוא מלך המשפט ' הוא ית
ל " חזש"בסוד משהוא למעלה מהסדר הטבעי בינה בבחינת סיוע עליון מדריגת  לעולים שובהתלי  בעב

ש נתיב "פת ( האדםשלבחירה ועבודה ב תלוי אינו מקום ש,בודהכא כסלשחותר חתירה מתחת ) &סנהדרין(
 ).שם פתח מה (מכוסהחלק הזקן שהוא ו, )פתח לאא "א

 ).א"נ(מ "א. נוקבין דיהבין צדיקים מלמטה ס מיין"ל וז" כצג
 ).א"ד(ב ” כח עראא וא”ב פינחס רכב ע" ואתחנן רסו עד
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 , אמר רבי שמעון,ולמדנו". בתואל הארמי
יצר הרע ל ושכן ,מאיהוא רמאי ומעולם ר

בת בתואל " זהו שכתוב .שהוא רמאי
מצמד  ,"מפדן ארם" .עצם רמאי ,"הארמי
 שהוא , כמו ששנינו פדנא דתורא,רמאים

 ,אחות יצר הרע הארמי ,"אחות לבן" .צמד
ל ולה שהיה מנוי בתח,כמו ששנינו

 לעתיד .בחטאות בזה העולם נקרא לוט
 כמי ,ול כמו בראשונהולבא שלא יהא מנ

 קוראים לו ,מאתוורוחץ ומטביל את טש
 על כל פנים אין יצר הרע בטל מן .לבן

  .העולם

ãä äéðî éðáúà àôåâã àø÷ò éåäéì àåä à
 éáø øîà àðàúå éîøàä ìàåúá úá áéúëã
 òøä øöé ïëùå éàîø íìåòîå éàîø àåä ïåòîù
 ìàåúá úá áéúëã àåä àãä éàîø åäéàã
 ïéàîø ãîöî íøà ïãôî äàîø àîøâ éîøàä
 úåçà ïáì úåçà ãîö àåäù éøåúã àðãô ïðúãë
 ìååðî äéäù äìçúá ïðúãë éîøàä òøä øöé

òì èåì àø÷ð íìåòä äæá úåàèçá àáì ãéú
 ìååðî àäé àìù>àúéîã÷áãë< éçñã ïàîë 

 äéúåáàñî ìéáèîå)å(ëò ïáì äéì ïàø÷" ïéà ô
íìåòä ïî ìèá òøä øöé:  

 .תאישמע שכך אנו בארנו בבריובא 
 שהן שני כחות הגוף ,שתי בנות לוט

 שאינו כל עכשיו ,המעוררות את יצר הרע
  ל ונטבל מלכלוכווכך מנו

ú"éðúîá àðîé÷åà ïðà éëäã ù úåðá éúù àú
èåìà òøä øöéì úåøøåòîä óåâä úåçë éúù ïäù 

åëåìëìî ìáèðå êë ìë ìååðî åðéàù åéùëò  

  æì÷/á  
  øäæ  

 ,בא וראהו. שצריך בתפלות הצדיקים
אברהם לא התפלל לפני הקדוש ברוך הוא 

 אף על גב ששרה היתה ,שיתן לו בנים
הן לי לא " הרי כתוב , ואם תאמר.עקרה

 לא משום תפלה היה ההוא ,"נתתה זרע
 אלא כמי שמספר ,)ההוא לא צריך בנים(

 אבל יצחק התפלל על אשתו .לפני רבונו
 ,משום שהוא היה יודע שהוא לא עקר

 שיצחק היה יודע בסוד ,אלא אשתו
 ב"יהחכמה שיעקב עתיד להוציא ממנו 

 אבל לא ידע אם באשה הזו או ,שבטים
 לנוכח ולא ," אשתולנוכח" ועל כן ,באחרת

 , בנו של רבי יהודה,אמר אותו הילד. קהרב
 למה לא אהב יצחק את יעקב כל ,אם כך

 כך כמו עשו הואיל והיה יודע שהוא עתיד
 , אמר לו.ממנו שנים עשר שבטיםלקיים 

 , אלא כל מין אוהב את מינו,יפה אמרת
 עשו ,בא וראה. נמשך והולך אחר מינומין ו

ויצא הראשון " ככתוב ,םואד] בצבע[יצא 
 , והוא המין של יצחק,' וגו"לוווני כאדמ

 ויצא ממנו .שהוא הדין הקשה שלמעלה
 וכל , שדומה למינו, הדין הקשה למטה,עשו

 ועל כן אהב את עשו יותר ,מין הולך למינו
ויאהב יצחק את עשו כי " ככתוב ,מיעקב

 àéé÷éãöã ïåäúåìöá êéøèöàãå éæç àú
á÷ éî÷ éìö àì íäøáà"òà ïéðá äéì ïúéã ä" â

 áéúë àä àîéú éàå úåä äø÷ò äøùã) úéùàøá
â åè ( àúåìö ïéâá åàì àåää òøæ úúð àì éì ïä

 äåä>ð"éðá éòá àì àåää àï< ïàîë àìà 
 äéúúà ìò éìö ÷çöé ìáà äéøî éî÷ éòúùîã

 äåä åäéà àäã ïéâá òãé>éà åàìã àìà ø÷ò åä
òãé äåä ÷çöéã äéúúà <àæøá á÷òéã àúîëçã 

 òãé àì ìáà ïéèáù øñéøúá äéðî ÷ôéîì ïéîæ
 åúùà çëðì àã ìòå àøçàá éà àúúà éàäá éà

ä÷áø çëðì àìåâ éáøã äéøá àéáø àåää øîà 
 á÷òéì ÷çöé äéì íéçø àì éàîà éëä éà äãåäé

ïéîæã òãé äåäå ìéàåä åùòì åîë êë ìë åäéà 
 øéôù äéì øîà ïéèáù øñéøú äéðî àîéé÷ì

äéì íéçø àðéæ ìë àìà úøîà÷ã äéðéæì 
 ÷ôð åùò éæç àú äéðéæ øúá àðéæ ìéæàå êéùîúàå

 áéúëã äîë ÷îåñ)äë äë úéùàøá ( àöéå
åâå åìë éðåîãà ïåùàøä ' ÷çöéã àðéæ åäéàå

 àðéã åùò äéðî ÷ôðå àìéòìã àéù÷ àðéã åäéàã
ì àéîãã àúúì àéù÷ äéðéæì ìéæà àðéæ ìëå äéðéæ

 äîë á÷òéî øéúé åùòì äéì íéçø àã ìòå
                                                           

  .שער מח פרק בח "ע' עי א
 ).ו"דפ(ברזא  ב
  .א" נמחק בהגהות הגר–  ולא לנכח רבקהג
 ).א"נ(ח "ז.  פירוש אוהב שהיה רצועת מרדות לגמור הדין של יצחק דנפיק מיניהד
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 וכתוב ,"כי ציד בפיו" כתוב כאן ".ציד בפיו
י בור ציד לפניד גועל כן יאמר כנמר"שם 

  ".'ה

 áéúëã)çë äë úéùàøá ( åùò úà ÷çöé áäàéå
 íúä áéúëå åéôá ãéö éë àëä áéúë åéôá ãéö éë

)è é úéùàøá (øîàé ïë ìòà ãéö øåáâ ãåøîðë 
åäé éðôì"äá:  

צצו הבנים וויתר" כתוב ,אמר רבי יצחק
 זה אנכי ותלך בקרבה ותאמר אם כן למה

 לבית , לאיזה מקום הלכה".'ש את הולדר
ויתרצצו הבנים " .המדרש של שם ועבר

ששם היה אותו עשו הרשע נלחם  ,"בקרבה
נשברו  ,"צצווויתר" . עם יעקבמלחמהב

 נשברו זה עם .חוו רצץ את מ,כמו שאמרנו
 הצד הזה שרוכב ,בא וראה .זה ונחלקו

 וצד זה שרוכב על הכסא השלם ,נחש
  דוש בצדהק

à" áéúë ÷çöé ø)áë äë úéùàøá ( åööåøúéå
 êìúå éëðà äæ äîì ïë íà øîàúå äáø÷á íéðáä

åäé úà ùåøãì" àùøãî éáì úìæà øúà ïàì ä
 äåä ïîúã äáø÷á íéðáä åööåøúéå øáòå íùã
 á÷òéá äéá àáø÷ çâà åùòã òùø àåää
 åçåî úà õöø ïðéøîàã äîë åøáúà åööåøúéå

ìôúàå àã íò àã åøáúà àøèñ àã éæç àú åâ
 àéñøë ìò áëåøã àøèñ àãå ùçð áëåøã

àøèñá àùéã÷ àúîéìù:  
  íìòðä ùøãî:  

 ואותן שתי בנות אינן בטלות ,נקרא לבן
אמר ". וללבן שתי בנות" זהו שכתוב .ממש

ם כתוב בכירה  ׁש. כך הוא,רבי יוסי
 אמר רבי . וכאן כתוב גדולה וקטנה,וצעירה

 רע ולהתעורר  אבל אינן בכח לעשות,יוסי
שם " משמע שכתוב ,ליצר הרע כמתחלה

 , שלאה מכחה ומרשעתה,"לה לאהוהגד
 שאין בה כח ,"ושם הקטנה רחל"

וכרחל לפני גוזזיה " כמו שנאמר ,המתעורר
 ושתי , זה יצר הרע,אמר רב הונא". נאלמה

 ,בנותיו מתחלפות מכמות שהיו בראשונה
 , לבןעכשיו .מקולל מנוול ,בתחלה לוט

 בנוולו מקולל ומנוול שאינו ,בןומל
 כל , בתחלה שתי בנותיו חזקות.כבראשונה

לה ושם הגד" עכשיו ו,אחת ואחת בכחה
 לאה ,זוקי לאה בלא ח,לאה בלא כח ,"לאה

 ,"ושם הקטנה רחל" .ממעשיה הראשונים
  . ולא כמות שהיו בראשונה,כמו שאמרנו

 ùîî úåìèá ïðéà úåðá éúù ïúåàå ïáì àø÷ð
áéúëã àåä àãä) æè èë úéùàøá ( éúù ïáììå

 äøéëá áéúë ïîú àåä êë éñåé éáø øîà úåðá
 éñåé éáø øîà äðè÷å äìåãâ áéúë àëäå äøéòöå
 òøä øöéì øøåòúäìå òø úåùòì çëá ïðéà ìáà
 äàìù äàì äìåãâä íù áéúëã òîùî äìçúîë
 çë äá ïéàù ìçø äðè÷ä íùå äúòùøîå äçëî

 øîà úàã äîë øøåòúîä)æ âð äéòùé ( ìçøëå
 òøä øöé äæ àðåä áø øîà äîìàð äéææåâ éðôì
 äðåùàøá åéäù úåîëî úåôìçúî åéúåðá éúùå
 ïáåìî ïáì åéùëò ìååðî ììå÷î èåì äìçúá
 äìçúá äðåùàøáë åìååéðá ìååðîå ììå÷î åðéàù
 åéùëòå äçëá úçàå úçà ìë úå÷æç åéúåðá éúù
 ÷åæç àìá äàì çë àìá äàì äàì äìåãâä íù

 äéùòîî äàì ìçø äðè÷ä íùå íéðåùàøä
åîë àìå ïøîà÷ãëúäðåùàøá åéäù :  

 מה בא וראה ,אמר רב אחא בר יעקב
 אשתו כי לנוכח' ויעתר יצחק לה" ,כתוב

 תהמה היל , אמר רבי אחא".עקרה היא
 מפני שיצר הרע אינו נמצא בכח ,עקרה

 ועל כך אין נמצא פריה ורביה ,בעולם
' הויעתר לו " , ומה כתוב.זולתי בתפלה

 כיון שמתעורר יצר ".ותהר רבקה אשתו
 אם ,אמר רבי יוסי.  נמצא פריה ורביה,הרע

 , מה הפרש בין העולם הזה לאותו זמן,כן
 שהנה הכתוב אמר שהקדוש ברוך ,ועוד

ë äî éæç àú á÷òé øá àçà éáø øîà áéú
)àë äë úéùàøá (åäéì ÷çöé øúòéå" çëðì ä

 äî éðôî àçà éáø øîà àéä äø÷ò éë åúùà
 åçëá àöîð åðéà òøä øöéù éðôî äø÷ò àéä
 éúìåæ äéáøå äéøô àöîð ïéà êë ìòå íìåòá

åäé åì øúòéå áéúë äî äìôúá" ä÷áø øäúå ä
 äéøô àöîð òøä øöé øøåòúîù ïåéë åúùà

 ïë íà éñåé éáø øîà äéáøå ïéá ùøôä äî
 àø÷ àäã ãåòå ïîæä åúåàì äæä íìåòä] øîà÷

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ” ע לקמן קמבא
  .זוהר הרקיע' עי ב
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 , כך הוא, אמר רבי אחא.הוא עשה
התעורר לאותו ענין שהקדוש ברוך הוא 

 שיהיה תמיד , ולא לכל שעה,וגושצריך לז
 שהוא נמצא תמיד ,ו כעתעם אדם כמ

 אלא לאותו זווג ,וחוטאים בו בני אדם
 וההתעוררות ההיא התעוררות של .לבדו

תי ווהסיר" זהו שכתוב .הקדוש ברוך הוא
את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב 

 , אמר רבי יהודה,"לב בשר" מה זה ".בשר
  ®. ולא לדבר אחר,לב להוציא בשר

 êë àçà éáø øîà ãéáò àåä êéøá àùãå÷ã
àåä[ àåääì äéì øòúà àåä êéøá àùãå÷ã 

 àäéã àúòù ìëì àìå àâååæì êéøöã àðééðò
 øéãú çëúùà åäéàã ïòë åîë ùð øá íò øéãú
 éåãåçìá àâååæ àåääì àìà àùð éðá äéá ïàèçå

àéää àúåøòúàå àåä êéøá àùãå÷ã àúåøòúà 
 áéúëã àåä àãä éåäéì)åë åì ìà÷æçé ( éúåøéñäå

 åäî øùá áì íëì éúúðå íëøùáî ïáàä áì úà
 àìå øùá àéöåäì áì äãåäé éáø øîà øùá áì

 øçà øáãì®  
  çì÷/à  
  øäæ  

 ,ובא וראה. ש עם הלבנהֶמ לַש,שֶמהֶש
יעקב  ,נמשך אחרי אותו נחשעשו משום ש

 כמו הנחש שהוא .ימותתו בעקמיהלך א
 כמו שנאמר ,חכם והוא הולך בעקמימות

 .חכםהת ,' וגו"והנחש היה ערום"
 ,והמעשים של יעקב כלפיו היו לו כמו נחש

ך את עשו אחר אותו ווכך צריך לו כדי למש
 ולא יהיה לו חלק עמו , ויפרד ממנו,הנחש

 בא , ושנינו.בעולם הזה ובעולם הבא
 כתוב .ג אותווהקדם אתה והר להרגך

 שהשרה אותו ,"בבטן עקב את אחיו"
וידו " זהו שכתוב ,למטה באותו העקב

ם את ידו על אותו  שֹש,"חזת בעקב עשווא
 ,"חזתווידו א" ,דבר אחר. עקב להכניעו

וידו " אלא ,שלא יכל לצאת ממנו מכל וכל
זו הלבנה שהתכסה  ,"חזת בעקב עשווא

 ועל כן הצטרך ,אורה משום העקב של עשו
ת עמו בחכמה כדי לדחותו למטה לו ללכ

  .וידבק במקומו

 ïéâá éæç àúå àøäéñá àùîùì àùîùã
ãé äéîò ìéæà ùçð àåääã äéøúáà åùò êùîú

 ìéæà åäéàå íéëç åäéàã ùçðë àîé÷òá á÷òé
 øîà úàã äîë åîé÷òá)à â úéùàøá ( ùçðäå

åâå íåøò äéä ' ååä äéáâì á÷òéã éåãáåòå íéëç
äéì êéøèöà éëäå ùçðë äéì äéì àëùîàì ïéâá 

 àìå äéðî ùøôúéå ùçð àåääã äéøúá åùòì
 àîìòáå ïéã àîìòá äéîò à÷ìåç äéì àäé
 äéìè÷å úðà íéã÷à êâøäì àá ïðéðúå éúàã

 áéúë)ã áé òùåä ( éøùàã åéçà úà á÷ò ïèáá
 áéúëã àåä àãä á÷ò àåääá àúúì äéì

)åë äë úéùàøá ( éåùã åùò á÷òá úæçåà åãéå
÷ò àåää ìò éåãé åãéå øçà øáã äéì àéôëàì á

 åãéå àìà ìëå ìëî äéðî ÷ôéîì ìéëé àìã úæçåà
àøåäð àéñëúàã àøäéñ àã åùò á÷òá úæçåàà 

 êäéîì äéì êéøèöà àã ìòå åùòã á÷ò ïéâá
 ÷áãúéå àúúì äéì àééçãì ïéâá àúîëçá äéîò

äéøúàá:  
 הקדוש ברוך הוא ".ויקרא שמו יעקב"

 כאןתוב  כ,בא וראה .קרא לו יעקב ודאי
 , לא כתוב נקרא שמו,"קרא שמו יעקב"

 הקדוש . ודאי,"ויעקבני" .אלא קרא שמו
אותו הנחש הקדמוני הוא ראה שברוך הוא 

 הרי , אמר, כיון שבא יעקב.חכם להרע
הרי ו.  קרא לו יעקבלכן ו,ודאי חכם כנגדו

נו בכל מקום ויקרא סתם זו היא באר
 "ויקרא אל משה" ככתוב ,הדרגה האחרונה

á÷òé åîù àø÷éå) íù(á÷ " á÷òé äéì éø÷ ä
 áéúë éæç àú éàãå)æë úéæàøáåì  ( àø÷ éëä

 åîù àø÷ àìà áéúë àì åîù àø÷ð á÷òé åîù
á÷ äéì àîç éàãå éðá÷òéå" àéåç àåää àäã ä

 á÷òé àúàã ïåéë àùàáàì íéëç åäéà äàîã÷
 äéì àø÷ êë ïéâáå äéìá÷ì íéëç éàãå àä øîà

 á÷òéåàäá éàä íúñ àø÷éå øúà ìëá àðîé÷åà 

                                                           

דוחקת ונכנסת ' אוחזת בעקב עשו שהקלי' המ. ת"ת כלומר מקומו של יעקב ת" פירוש ידו של תא
 ).א"נ(ח "ז. הקטרוג י"ומכסה האור ע

 ).הערת הזוהר(ב ”קב ע ב



 øäæúéùàøá 

625 

 בכל מקום ,"ויקרא שמו יעקב" וכאן ,'גוו
 .על ידי בן אדם) אלא(שמו לא נקרא 

ויקרא לו אל אלהי , ,במקום אחר מה כתוב
 . הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל,"ישראל

 ואתה אלוה , אני אלוה בעליונים,אמר לו
  .בתחתונים

à ( ìà àø÷éååâå äùî ' á÷òé åîù àø÷éå àëäå
éø÷à àì äéîù øúà ìëá) àìà( øáã àãé ìò 

 áéúë äî àøçà øúàá ùð)ë âì úéùàøá (
á÷ ìàøùé éäìà ìà åì àø÷éå" äéì àø÷ ä

ìà á÷òéìàà " àäìà úðàå éàìòá àäìà àðà ì
éàúúá:  

 יעקב היה יודע שעשו היה לו ,ובא וראה
 ועל כן בכל ,עקוםלהדבק באותו נחש 

   אחרוםשיו נמשך עליו כנחש עקמע

 äéì äåä åùòã òãé äåä á÷òé éæç àúå
 ìëá àã ìòå àîé÷ò àéåç àåääá à÷áãúàì

àøçà àîé÷ò àéåçë äéìò êùîúà éåãáåò:  
  íìòðä ùøãî:  

רבי יצחק ברבי יוסי היה בא מקפוטקיא 
 אמר לו רבי . פגע בו רבי יהודה.ללוד
תא י תאמר שחברינו חכמי הברי,יצחק

מן  רו לענין הזה שיצר הרע ישתכחהתעור
 , אמר לו. פרט לאותה שעת הזווג,העולם

 כך צריך יצר הרע לעולם כגשם ,חייך
 שמחת , שאלמלא יצר הרע,לעולם

לת ו אבל לא מנו.השמועה לא תהיה
לא " זהו שכתוב .בו לחטוא כבראשונה

  . ' וגו"ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי
 של  הוא הלב שמדורו,אמר רבי שמעון

 לב טוב , רבי אליעזר אומר.יצר הרע בו
ואהבת את " כתוב לכן ו,בנין הגוף והנשמה

.  שהוא עקר הכל,"אלהיך בכל לבבך' ה
 כך אומרים משמם , אמר,כשבא רב כהנא
 שני בנינים של הגוף ,יתאישל בעלי הבר

 שאמר רבי שמעון אמר .הכבד והלב ,הם
 מנהיגים את  הם הכבד והלב,רבי יהודה

 המנהיג של הראש .בכל צדדי איבריוהגוף 
 . אבל של הגוף הם שנים,הוא המח

  והיינו. והשני הלב,והראשון הוא הכבד
 ,"ויתרצצו הבנים בקרבה"שכתוב בפרשה 

] כתוב[מה ל. אלו שני בניני הגוף
 )מתעורר( משום שמהלב ,"צצווויתר"

 )שאלו( "ויתרצצו. "ממנונשכח היצר הרע 
אלא אמר רב  .וישליוכתוב היה צריך ל

  כלומר נשבר,וישברו "צצווויתר" ,הונא
 הגוף מהו , אמר רבי יהודה.וחילםחם וכ

 ולמה ,"אם כן למה זה אנכי" ,אומר
  ".'ש את הוותלך לדר" , מיד,נבראתי

 àé÷èåô÷î éúà äåä éñåé éáøá ÷çöé éáø
 ÷çöé éáø äéì øîà äãåäé éáø äéá òâô ãåìì

 åøòúà àúéðúî éîéëç àðøéáçã øîàú éàäì
 àéää øá àîìò ïî éùðúé òøä øöéã àðééðò
 øöé êéøèöà éëä êééç äéì øîà àâååéæì àúòù
 òøä øöé àìîìàã íìåòì àøèîë íìåòì òøä

ìååðî àì ìáà éåäéì àì àúòîùã àúååãçä 
 áéúëã àåä àãä äéá éèçîì àúéîã÷ë) äéòùé

è àé (åâå éùã÷ øä ìëá åúéçùé àìå åòøé àì'   
åä ïåòîù éáø øîà øöéã äéøåãîã àáì à

 àðééðá àáè àáì øîåà øæòéìà éáø äéá òøä
 àúîùðå àôåâã>ïéâáå< áéúë êë )ä å íéøáã (
åäé úà úáäàå" àåäã êááì ìëá êéäìà ä

 éëä øîà àðäë áø àúà ãë àìëã àø÷ò
 àúéðúî éøàîã ïåäéîùî ïðéøîà]éøú) [éë( 

 éáø øîàã àáìå àãáë ïåðéà àôåâã éðééðá
áø øîà ïåòîù éâäðî ïåðéà àáìå àãáë äãåäé é

 àçåî àùéøã àâäðî éåøáà éøèñ ìëá àôåâ
 àãáë àåä äàîã÷å ïéøú ïåðéà àôåâã ìáà

 àúùøôá áéúëã åðééäå àáì àðééðú) úéùàøá
áë äë(  ïéøú ïéìà äáø÷á íéðáä åööåøúéå

 àáìã íåùî åööåøúéå àîòè éàî àôåâã éðééðá
)éøòúà (]éùðúà[ äéðî )ã(éå òøä øöé åööåøú
)åìàù (]åéìùéå[ øîà àìà äéì éòáî ]àðåä áø[ 

 øîà íìéçå íçë øáùð øîåìë åøáùéå åööåøúéå
 éëðà äæ äîì ïë íà øîåà åäî óåâä äãåäé éáø

ãéî éúàøáð äîìå åäé úà ùåøãì êìúå"ä:  
åäé øîàéå" éðùå êðèáá íéåâ éðù äì äלה שני גוים בבטנך ושני ' ויאמר ה"

                                                                                                                                                                                     

הוא ט הלשון להיפך אך יש להעמיד שניהם כי לפי הנוסח אשר כאן "פ ע"ר ס"ב' א ועי"ג פו ע"ח' עי א
ז שהיום יש לפרקים "והוא ענין ד). ו"לש(ז "פ ע"ר ר"עוד ב' ר הוא דברי דוד ועי"דברי יעקב ולפי הנוסח דב

 ).א"א פו ע"כללים ח(התנוצצויות של גילוי מעין מה שיהיה לעתיד לבא 
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 .הכבד והלב , אלו השני גאים,' וגו"מיםולא
 רבי יהודה אמר . המח והלברבי יוסי אמר

 ,"בבטנך" משמע שכתוב ,המח אין בכלל זה
ושני לאמים " .ואין המח בבטן אלא בראש

 , זהו הכבד,"ד צעירוורב יעב' ממעיך וגו
 , והוא משמש לפני הלב,שהוא רב וגדול

 הכבד קולט הדם ,שאמר רבי יהודה
  .®ומשמש בו לפני הלב

åâå íéîåàì ')âë íù( áìäå ãáëä íéàâ éðùä åìà 
 çåîä øîà äãåäé éáø áìäå çåîä øîà éñåé éáø

éà çåîäå êðèáá áéúëã òîùî äæ ììëá ïéàåð 
 íéîàì éðùå ùàøá àìà ïèáá]êéòîî[ áøå 

 àåäå ìåãâå áø àåäù ãáëä åäæ øéòö ãåáòé
 ãáëä äãåäé éáø øîàã áìä éðôì ùîùî

èìå÷àì åá ùîùîå íãä  áìä éðô®  
  çì÷/á  
  øäæ  

 וזה בא . וכך צריך,בחכמה בעקמומיות
זה  מה ,כמו זה מה שאמר רבי שמעון

ם יויברא אלהים את התנינ"שכתוב 
ואת כל נפש " .זה יעקב ועשו ,"ליםוהגד

אלו שאר הדרגות  ,"משתוהחיה הר
 ודאי שיעקב נעשה חכם כנגד .שביניהם

 בכל ולכן.  וכך צריך,אותו הנחש האחר
 כדי ,שעיר אחד] קרבנו[דש וחדש ח

 וכן ,להמשיכו למקומו ויפרד מן הלבנה
 וזה ,פורים להקריב אותו השעירי הכוםבי

 ,עליו ולא יוכל להרע לשלוט בחכמה
תם ונוונשא השעיר עליו את כל עו"שכתוב 

 שהוא , ובארוהו שזה עשו,"אל ארץ גזרה
 ,מהל . והכל בחכמה וברמאות כלפיו.שעיר

 משום ,"ועם עקש תתפתל"משום שכתוב 
 , חכם להרע,רוחהם ו עק,שהוא נחש רע

ישראל ולכן . מסטין למעלה ומסטין למטה
 ,מקדימים ומתחכמים לו בחכמה

 .טו כדי שלא יוכל להרע ולשל,בעקמימות
 כל מעשיו , שהוא בסוד האמונה,כן יעקבול

כלפי עשו משום שלא נתן מקום לנחש 
ו  ולא יקרב אלי,ההוא לטמא את המקדש

 ועל כן לא הצטרך .בעולם ישלוט ולא
 , ולא ליצחק,לאברהם להתנהג בעקמימות

 , שהוא הצד של הנחש ההוא,משום שעשו
 שהוא בעל , אבל יעקב.בא לעולםשטרם 
כנגד אותו הנחש  לעמוד  צריך לו,הבית
 לו כלל שליטה לטמא את בית יתןשלא 

 ועל כן צריך ליעקב יותר ,המקדש של יעקב
 ישראל קדושים לכן ו,םמכל בני העול

 ,נבחרו לחלק גורלו של הקדוש ברוך הוא
  ".עמו יעקב חבל נחלתו' כי חלק ה"שכתוב 

 àã àééúàå êéøèöà éëäå åîé÷òá àúîëçá
 ïåòîù éáø øîàã àä éë]éàî[ áéúëã ) úéùàøá

àë à (éäìà àøáéå" àã íéìåãâä íéðéðúä úà í
 ïéìà úùîåøä äéçä ùôð ìë úàå åùòå á÷òé

ã øàùåäééðéáã ïéâøá íéëç á÷òé ãéáòúà éàãå 
 ïéâáå êéøèöà éëäå àøçà àéåç àåääã äéìá÷ì
 àëùîàì ïéâá øéòù ãç àçøéå àçøé ìëá êë
 àîåéá ïëå àøäéñ ïî ùøôúéå äéøúàì äéì
 äîëçá àãå øéòù àåää àáø÷àì éøåôëã
 áéúëã àùàáàì ìéëé àìå äéìò äàèìùì

)áë æè àø÷éå (ìë úà åéìò øéòùä àùðå íúåðåò 
 øéòù åäéàã åùò àãã äåî÷åàå äøæâ õøà ìà
 íåùî àîòè éàî äéáâì úåàîøáå äîëçá àìëå

 áéúëã)æë çé íéìäú ( ïéâá ìúôúú ù÷ò íòå
 àùàáàì íéëç àçåø íé÷ò àùéá àéåç åäéàã
 ìàøùé êë ïéâáå àúúì éèñàå àìéòì éèñà
 àìã ïéâá åîé÷òá äîëçá äéì ïéîëçå ïéîã÷î

ìùìå àùàáàì ìéëé åäéàã á÷òé àã ìòå äàè
 ïéâá åùòã éáâì éåãáåò ìë àúåðîéäîã àæøá
 àáàñì àéåç àåääì äéì àúëåã áäé àìã
 àîìòá èåìùé àìå äéáâì áéø÷é àìå àùã÷î
 àâäðúàì íäøáàì äéì êéøèöà àì àã ìòå
 àøèñ åäéàã åùòã ïéâá ÷çöéì àìå àî÷åòá
 á÷òé ìáà àîìòì àúà àì ãò àéåç àåääã

äéøàî åäéàãâ àîéé÷ì äéì éòáéà àúéáã 
 àúåðèìù äéì áéäé àìã àéåç àåääã äéìá÷ì
 êéøèöà àã ìòå á÷òéã àùã÷î éá àáàñì ììë

                                                                                                                                                                                     

 .ו" נוסף בדפ–את  א
ק שבאדם "מ בקליפה ושאר דרגין ו"ק ולמטה ס"כולל ו' ק בסוד גוף ו"ת ודרגין דיליה ו" פירוש תב

 ).א"נ(ח "ז. יעלבל
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 äéáãò ÷ìåç åøéøáúà ïéùéã÷ ìàøùé êë
á÷ã" áéúëã ä)è áì íéøáã (åäé ÷ìç éë" åîò ä

åúìçð ìáç á÷òé:  
 גרם  הצד של אברהם,"ויגדלו הנערים"

 הוא היה ,להם להתגדל וזכותו סיעה להם
כי ידעתיו " שכתוב ,מחנך אותם במצוות

 לרבות ,' וגו"יצוה את בניואשר למען 
ויגדלו הנערים ויהי עשו איש " .יעקב ועשו

 כל אחד , אמר רבי אלעזר.' וגו"ידע ציד
  ,ואחד נפרד לדרכו

íéøòðä åìãâéå) æë äë úéùàøá (> àøèñ
ì ïåì íéøâ íäøáàã ïåì òééñ äéúåëæå àìãâúà

 áéúëã úåöîá ïåì êðçî äåä àåä)íùèé çé  ( éë
åâå åéðá úà äåöé øùà ïòîì åéúòãé ' äàâñàì

åùòå á÷òé< òãåé ùéà åùò éäéå íéøòðä åìãâéå 
åâå ãéö ')æë äë íù ( ãçå ãç ìë øæòìà éáø øîà

äéçøàì ùøôúà:  
  íìòðä ùøãî:  
 ,א אמר רב כהנ".ויצא הראשון אדמוני"

 למה . והוא אדמוני,הכבד הוא הראשון
 . על שבולע את הדם תחלה,הוא אדמוני

 , למה נקרא שמו ראשון,רבי אליעזר אומר
 ,ע הדם מכל המאכלועל שהוא ראשון לבל

ובמי  .והוא ראשון לדם אבל לא ליצירה
 על שהוא רב ,"ורב יעבד צעיר" נעמיד

.  והוא עובד ללב,וגדול בשעורו מן הלב
 אלא , למה באה הפרשה הזו,אבאאמר רבי 

 שאף על גב ,להראות לבני העולם
דרכו וטבעו  ,שהשלמות ההיא תהיה בארץ

בא  , רבי ייסא אמר.של העולם לא ישתנה
 , והוא צד בפיו, הכבד הוא הצד ציד,וראה

 ".שב אהליםוי" והוא ,והלב הוא החושב
 חושב ,"ויזד יעקב נזיד"זהו שכתוב 

  .רה נושא ונותן בתו,מחשבות

éðåîãà ïåùàøä àöéå )äë íù ( áø øîà
 àåä äîì éðåîãà àåäå ïåùàøä àåä ãáëä àðäë
 øæòéìà éáø äìçú íãä úà òìåáù ìò éðåîãà
 ïåùàø àåäù ìò ïåùàø åîù àø÷ð äîì øîåà
 ìáà íãì ïåùàø àåäå ìëàîä ìëî íãä òåìáì

 äøéöéì àì)ïàîáå] (éàîáå[ ãåáòé áøå íé÷åð 
ãâå áø àåäù ìò øéòö àåäå áìä ïî åøåòùá ìå

 àúùøô àúà äîì àáà éáø øîà áìì ãáåò
 áâ ìò óàã àîìò éðáì äàæçàì àìà àã
 äéòáèå äéçøà àòøàá éåäéì àúåîéìù àéääã
 äàøå àá øîà àñéé éáø éðúùà àì àîìòã
 àåä áìäå åéôá ãö àåäå ãéö ãöä àåä ãáëä
 ãæéå áéúëã àåä àãä íéìäà áùåé àåäå áùåçä

 ãéæð á÷òéäøåúá ïúåðå àùåð úåáùçî áùåç:  
 רבי בא בשם רבי אחא ".ויזד יעקב נזיד"
 . לעולם טבעו של עולם אינו משתנה,אמר

 כמו ,"ויזד יעקב נזיד" , מה כתיב,בא וראה
 ותרגומו ,"אשר זדו עליהם"שנאמר 

 הלב חושב ומהרהר , כלומר,שחשבו
ויבא " , מה כתוב.בתורה בידיעת בוראו
 הכבד שדרך ," עיףעשו מן השדה והוא

ע ואינו וטבעו לצאת ולצוד ציד בפיו לבל
 עד , והוא אומר ללב, נקרא עיף,מוצא

 ,שאתה מהרהר בדברים אלו בדברי תורה
 זהו .גופך לקיים הרהר באכילה ובשתיה

ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא "שכתוב 
ע ו כי כן דרכי לבל,"ם הזהום האדומן האד

 "י עיף אנכיכ" ,הדם ולשגר לשאר האברים
 תן לי ,והלב אומר. בלא אכילה ושתיה

 תן לי ,בחר מכל מה שתבלעוהראשון והמ
מכרה כיום את " שכתוב ו זה.בכורתך

 עד שהלב מהרהר .התאוהכח  ".רתך ליובכ

 ãéæð á÷òé ãæéå)èë íù ( éáø íùá àá éáø
 äðúùî åðéà íìåò ìù åòáè íìåòì øîà àçà
 úàã äîë ãéæð á÷òé ãæéå áéúë äî äàøå àá

 øîà)áé çé úåîù ( åîåâøúå íäéìò åãæ øùà
 äøåúá øäøäîå áùåç áìä øîåìë åáéùçã

 áéúë äî åàøåá úòéãéá)èë äë úéùàøá ( àáéå
 åòáè êøãù ãáëä óéò àåäå äãùä ïî åùò

å úàöì àø÷ð àöåî åðéàå òåìáì åéôá ãéö ãåöì
 íéøáãá øäøäî äúàù ãò áìì øîåà àåäå óéò
 íéé÷ì äéúùáå äìéëàá øäøä äøåú éøáãá åìà

 áéúëã àåä àãä êôåâ)ì íù ( ìà åùò øîàéå
 ïë éë äæä íåãàä íåãàä ïî àð éðèéòìä á÷òé
 óéò éë íéøáàä øàùì øâùìå íãä òåìáì éëøã

 äéúùå äìéëà àìá éëðà éì ïú øîåà áìäå
 éì ïú òìáúù äî ìëî øçáåîäå ïåùàøä
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 שאלמלא אותו .בולעהכבד  ,וחושב במאכל
הכבד  , והרהור של הלב במאכלתשוקה

  .עו לבלווהאברים לא יכל

 áéúëã àåä àãä êúøåëá)àì íù ( íåéë äøëî
àúéîðå÷ éì êúøåëá úàà áìäù ãò àáéàúã 

 ìëàîá áùåçå øäøäî)å( ãáëä òìåá
>ã< àáìã àøåäøäå àôåñë àåää éìîìà

òåìáì íéøáàäå ãáëä åìëåé àì ìëàîá  
  èì÷/à  
  øäæ  

ה לצד של עבודה וז ,זה לצד האמונה
 ששם כל ,ם של רבקהיוכן היה במעי. זרה

 שכאשר היא השתדלה ,אחד הלך לצדו
 או שעברה סמוך למקום ,במעשים כשרים

 היה יעקב ,טוב לעשות את מצוות התורה
 וכשהיתה הולכת סמוך .שמח ודוחק לצאת

 אותו הרשע הכה ,למקום של עבודה זרה
 כשנבראו ויצאו ,לכן ו. ובארוהו,לצאת

 כל אחד נפרד והלך ונמשך למקומו ,עולםל
ויגדלו הנערים ויהי עשו " ועל כן .שראוי לו

  .' וגו"איש ידע ציד

 äãåáòã àøèñì àãå àúåðîéäîã àøèñì àã
 ìéæà ãç ìë ïîúã ä÷áøã éåòîá äåä ïëå äøæ
 åà ïøùëã ïéãáåòá úìãúùà éäéà ãëã äéøèñì
 àúééøåàã éãå÷ô ãáòîì áè øúàì êéîñ úøáò

é äåä àìæà úååä ãëå à÷ôðì ÷éçãå éãç á÷ò
 à÷ôðì ùèá òùø àåää äøæ äãåáò øúàì êéîñ
 àîìòì å÷ôðå åàéøáúà ãë êë ïéâáå äåî÷åàå
 äéúëåãá êùîúàå ìéæàå ùøôúà ãç ìë

 àã ìòå äéì éæçúàã)æë äë úéùàøá ( åìãâéå
åâå ãéö òãåé ùéà åùò éäéå íéøòðä':  

רי  ה".ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו"
דע ציד איש ואיש י" שכתוב ,פרשוהו

 ".ר צידוביהוא היה ג" וכתוב שם ,"שדה
 לקפח את בני האדם ,"איש שדה) "מה(

 ,להי והוא אמר שעשה תפ.ג אותםוולהר
 משום שחלק ,"איש שדה" .וצד אותו בפיו

 ,גורלו אינו בישוב אלא במקום חרב
ואם ". איש שדה" ועל זה , בשדה,במדבר
לא ידע את כל מעשיו  איך יצחק ,תאמר

 , והרי השכינה היתה עמו,הרעים של עשו
 איך יכל לברך ,שאם לא שרתה עמו שכינה

 אלא ודאי .את יעקב בשעה שברך אותו
ששכינה היתה דרה עמו בבית ודרה עמו 

 כדי שיתברך , הודיעה לוא אבל ל,תמיד
 אלא בדעתו של הקדוש ,יעקב בלי דעתו

א שנכנס בשעה ההיו , וכך צריך,ברוך הוא
 ואז , נכנסה עמו שכינה,יעקב לפני אביו

ראה יצחק בדעתו שראוי לברכה ויתברך 
  .מדעת השכינה

 åéôá ãéö éë åùò úà ÷çöé áäàéå)çë íù (
äåî÷åà àä] äîë) [äîá( áéúëã )æë íù ( ùéà

 ãéö òãåé)äãù ùéàéàî ( ] íúä áéúëå)è é íù (
ãéö øåáâ äéä àåä[ éðáì ïåì àçô÷ì äãù ùéà 

ùð àúåìö ãéáòã øîà åäéàå ïåì àìè÷ìå à
 äéáãò ÷ìåçã ïéâá äãù ùéà äéîåôá äéì ãééöå
 àøáãîá áåøç øúàá àìà àáåùéá éäéà åàì
 òãé àì êéä àîéú éàå äãù ùéà àã ìòå àì÷çá

åä àúðéëù àäå åùòã ïéùéá éåãáåò ìë ÷çöéä 
 ìéëé êéä àúðéëù äéîò àéøù àì éàã äéîò

 àúòùá á÷òéì äéì àëøáì éàãå àìà äéëøáã
 àúðéëùåää äéîò àøééãå àúéáá äéîò àøééã 

 á÷òé êøáúéã ïéâá äéì àòãåà àì ìáà øéãú
 àìá>äéúòã <)àúòãá(á÷ã äéúòãá àìà " ä

 êéøèöà éëäåå éî÷ á÷òé ìàòã àúòù àéääá
 éåúòãá àîç ïéãëå àúðéëù äéîò úìàò éäåáà
 àúòãî êéøáúéå àëøáì éæçúàã ÷çöé

àúðéëùã:  
היה פעם אחת רבי שמעון ( ראהבא ו
 רבי ונכנס לפניו .ושאר החבריםיושב 

 דבר גדול , אמרו לרבי שמעון.אלעזר בנו
 .ם של יעקב ועשוירצינו לבקש לפניך בענינ

éæç àúá >ð" éáø áéúé äåä àãç àðîæ à
 øæòìà éáø äéî÷ ìàò àééøáç øàùå ïåòîù
 ïðéòá àúáø àúìî ïåòîù éáøì äéì åøîà äéøá

                                                           

.  פירוש כח המתאוה ומושך המאכל לאצטומכא והלב יש לו כסופא חמדה ותאוה להרהר באכילהא
 ). א"נ(ב "הרש
 ח"נראה לשים את הסוגר לפני הת@ ב
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איך לא רצה יעקב לתת לעשו תבשיל 
 , ועוד.עדשים עד שמכר לו את בכורתו

ויעקבני זה " ,אמר ליצחק אביועשו ש
ה הזאת אתם  בשע, אמר להם".םיפעמי

 שהאמנתם לדברי ,בים לקבל מלקותיחי
 שהרי הכתוב ,עשו ושקרתם לדברי יעקב

 ועוד כתוב ,"ויעקב איש תם"מעיד עליו 
 אלא כך הוא ענינו של ".תתן אמת ליעקב"

 משום שעשו היה שונא את ,יעקב עם עשו
 מיעקב מבקש והיה ,הבכורה בראשונה
 זהו .בלי כסף אפילו שיקח אותה ממנו

ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו "ב שכתו
  ").את הבכרה

 àòá àì êéà åùòå á÷òéã àðééðòá êî÷ éòáîì
 ïéáæã ãò ïéçôåìèã ìéùáú åùòì áäéîì á÷òé

 äéìéã àúåøéëá äéì ÷çöéì åùò øîàã ãåòå
 íéîòô äæ éðá÷òéå éäåáà)åì æë úéùàøá ( øîà

 úå÷ìî àìá÷ì íéáééç ïåúà àúòù ïéãäá ïåì
 éîâúôì ïåúø÷ùå åùòã éîâúôì ïåúðîàäã

 äéìò ãäñà àø÷ àäã á÷òéã)æë äë úéùàøá (
 áéúë åúå íú ùéà á÷òéå)ë æ äëéî(  úîà ïúú

á åùò íò á÷òéã äéðééðò àåä êë àìà á÷òéì ïéâ
 éòá äåäå àúéîã÷á àúåøéëáì éðñ äåä åùòã
 àãä óñë àìá åìéôà äéì äáñìã á÷òéã äéðî

 áéúëã àåä)ãì äë úéùàøá ( í÷éå úùéå ìëàéå
äøåëáä úà åùò æáéå êìéå<:  

ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה "
 ,"ויזד יעקב" , אמר רבי אלעזר".והוא עיף

 שהרי בשביל האבל של ,הנה פרשוה
 אבל ויזד יצחק נזיד היה ,ם זה היהאברה

 שהוא ,"ויזד יעקב נזיד"אלא , כתובצריך ל
  רשוהיה יודע את הש

 óéò àåäå äãùä ïî åùò àáéå ãéæð á÷òé ãæéå
)èë íù ( äåî÷åà àä á÷òé ãæéå øæòìà éáø øîà

 ÷çöé ãæéå ìáà äåä íäøáàã àúåìáà ïéâá àäã
äåä åäéàã ãéæð á÷òé ãæéå àìà äéì éòáî ãéæð 

àø÷ò òãé:  
  íìòðä ùøãî:  

שאינם  , כן דרך העבדים,שאמר רבי יוסי
 ,אמר רבי יוסי. אוכלים עד שהאדון אוכל

ויעקב נתן לעשו לחם " ,כתוב לאחר כן
לגלים וגמ , מה זה עדשים,"ונזיד עדשים

 כלומר , והגלגל סובב בעולם,לתולגוכג
 באותו , כך הוא בן אדם.שלא נשכח מדרכו

כל אותו חסד וכבוד  אף על גב ש,זמן
לאכול  דרכו של העולם ,ושלמות יהיו

  .ולשתות לא ישתכח

 íðéàù íéãáòä êøã ïë éñåé éáø øîàã
 áéúë éñåé éáø øîà ìëåà ïåãàäù ãò íéìëåà

 ïë øçàì)ãì äë úéùàøá ( åùòì ïúð á÷òéå
 àúìâìâë ïéìâìâñ íéùãò åäî íéùãò ãéæðå íçì
 éùðúà àìã øîåìë àîìòá áéáñ àìâìâå
 áâ ìò óà àðîæ àåääá ùð øá àåä êë äéçøàî
 äéçøà éåäéì àúåîéìùå ø÷éå åáéè àåää ìëã

éùðúé àì éúùîìå ìëéîì àîìòã:  
 ארבע רוחות העולם , שנינו:משנה
עורר  ועתיד הקדוש ברוך הוא ל,מנשבות

הגוף שיהיה כלול מארבע  לקיים רוח אחד
מארבע רוחות באי " זהו שכתוב .רוחות
ע לא כתוב אלא מארבע  בארב".הרוח

.  שיהא כלול מארבעתם,רוחות העולם
 הוא , אותו הרוח הוא רוח המוליד,ולמדנו

 ואין בין העולם הזה ,הרוח האוכל ושותה
 ,יות בלבדולימות המשיח אלא שעבוד מלכ

 אלא תחיית המתיםואין בין עולם הזה ל
 , רב נחמן אמר.נקיות והשגת ידיעה

 וכי ימות ,אמר רב יוסף. ואריכות ימים
 אמר . אינם אחדתחיית המתיםהמשיח ו

 בית המקדש קודם לקבוץ , ששנינו, לא,לו
 ,תחיית המתים קבוץ גליות קודם ל,גליות

 ïáùðî íìåòä úåçåø òáøà ïðú ïéúéðúî
 ãçà çåø øøåòúäì àåä êéøá àùãå÷ ãéúòå

ãî ìåìë àäéù óåâä íéé÷ì ' àåä àãä úåçåø
 áéúëã)è æì ìà÷æçé ( çåøä éàá úåçåø òáøàî

 íìåòä úåçåø òáøàî àìà áéúë àì òáøàá
 àåä çåøä åúåà àðàúå íúòáøàî ìåìë àäéù
 ïéá ïéàå äúåùå ìëåàä çåøä àåä ãéìåîä çåø
 úåéëìî ãåáòù àìà çéùîä úåîéì äæä íìåòä
 àìà íéúîä úééçúì äæä íìåò ïéá ïéàå ãáìá
 úåëéøàå øîà ïîçð áø äòéãé úâùäå úåé÷ð

íéîéàîé éëå óñåé áø øîà  úééçúå çéùîä úå
 úéá ïðúã àì äéì øîà àåä ãç åàì íéúîä
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 , מנין לנו.לםו האחרון שבכתחיית המתיםו
נדחי ישראל ' בונה ירושלים ה"שכתוב 

הרופא לשבורי לב ומחבש " ".יכנס
 שהיא תחיית המתים זו היא ,"לעצבותם

בונה " .ואה לשבורי לב על מתיהםהרפ
נדחי ישראל " ואחריו , תחלה"ירושלים

 אחרון על "והרופא לשבורי לב" ,"יכנס
  .הכל

 íãå÷ úåéìâ õåá÷ úåéìâ õåá÷ì íãå÷ ùã÷îä
 ïåøçà àåä íéúîä úééçúå íéúîä úééçúì

 áéúëã ïì àðî íìëáù)á æî÷ íéìäú (äðåáà 
åäé íìùåøé" éøåáùì àôåøä ñðëé ìàøùé éçãð ä

 íéúîä úééçú àéä åæ íúåáöòì ùáçîå áì
äàåôøä àéäù äðåá íäéúî ìò áì éøåáùì 

 ñðëé ìàøùé éçãð åéøçàå äìçú íìùåøé
ìëä ìò ïåøçà áì éøåáùì àôåøäå:  

קבוץ גליות  ארבעים שנה קודם ,שנינו
ויהי יצחק " כמו שאמרנו ,תחיית המתיםל

 ארבעים השנה הללו מה ".בן ארבעים שנה
 , אמר רב כהנא אמר רבי ברוקא.מעשיהם

 כמה תיםתחיית הממקבוץ גליות עד 
 , כמה מלחמות יתעוררו על ישראל,צרות

   שכתוב,ואשרי הנמלט מהם

 úééçúì úåéìâ õåá÷ä íãå÷ äðù íéòáøà ïðú
íéúîäá ïðéøîàãë )ë äë úéùàøá ( ÷çöé éäéå

 éàî äðù íéòáøà éàä äðù íéòáøà ïá
 à÷åøá éáø øîà àðäë áø øîà åäééúãéáò
 äîë úåøö äîë íéúîä úééçú ãò úåéìâ õåá÷î

ìî èìîðä éøùàå ìàøùé ìò åøøåòúé úåîç
áéúëã íäî  

  èì÷/á  
  øäæ  

 עשה לכן ,שלו באותו צד שנדבק בו
 ,םו עדשים תבשיל אד אדומיםתבשילים

זק של ובר את הכח והחושהתבשיל הזה ש
 ,ר את חזקו וכחוום כדי לשבוהדם האד

 עשה לו בחכמה כמו אותו הצבע לכןו
בד ועל התבשיל ההוא נמכר לו לע. םוהאד

 ובשעה ההיא ידע ,ומכר בכורתו ליעקב
 שבשביל שעיר אחד שיקריבו ישראל ,יעקב

 יתהפך לעבד לבניו ולא יקטרג ,לדרגה שלו
 , ובכל הלך יעקב עם עשו בחכמה.להם

 ולא ,משום אותה הדרגה של עשו החכם
 , ביתו)בו(ונכנע ולא נטמא  , לשלוטיכל

  .והוא יגן עליו

äéá ÷áãúàã àøèñ àåääá äéìéã êë ïéâáå 
 à÷îåñ ìéùáú íéùãò ïé÷îåñ ïéìéùáú ãáò

]àìéùáúã) [àìéùáúå( àã ]î[ àìéç øáú
 äéô÷åú àøáúì ïéâá à÷îåñ àîãã àô÷åúå
 àåääë àúîëçá äéì ãáò êë ïéâáå äéìéçå
 äéì ïáãæà àìéùáú àåää ìòå à÷îåñ àðååâ
 àúòù àéääáå á÷òéì äéúåøéëá ïéáæå àãáòì

ã ãç øéòù ïéâáã á÷òé òãé éáâì ìàøùé ïåáø÷é
 ïåì âøè÷é àìå éåðáì àãáòì êôäúé äéìéã àâøã
 ïéâá äîëçá åùòã äéáâì á÷òé ìæà àìëáå
 äàèìùì ìéëé àìå åùòã íéëç àâøã àåää

 áàúñà àìå àéôëúàå)äéá(â ïéâé åäéàå äéúéá 
äéìòã:  

ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן ("
ם י למה כתוב פעמי".ם הזהום האדוהאד
 , אלא משום שכל מה שיש בו,םוהאד
 ".ויצא הראשון אדמוני" כמו שנאמר ,םואד

ם ום האדומן האד" שכתוב ,םוותבשילו אד
ארצה שעיר " שכתוב ,מהו וארצו אד".הזה

הוא " שכתוב , אדומים ואנשיו".שדה אדום

>ñá åðàöîå øñç"æå à" á÷òé ìà åùò øîàéå ì
 äæä íåãàä íåãàä ïî àð éðèéòìä) äë úéùàøá

ì ( ìëã ïéâá àìà íåãàä éðîæ éøú áéúë éàîà
 øîà úàã äîë íåãà äéá úéàã äî)äë íù( 

 áéúëã íåãà åìéùáúå éðåîãà ïåùàøä àöéå

                                                                                                                                                                                     

 .)הערת הזוהר(א ” קלד עא
' שנה הוא מאחר שיש ב' טעם היותו מ) ו"לש] (ג"סט ע[' ענף טז סימן ה' ב דרוש ד"ה ח" ספר הדע'עי ב

וקיבוץ גלויות זה הוא גופא ביאת . שנים' מהם נתקן בי' וכל א, נוגה' בנות העומדים במדרגת קלי' בנים וב
  ).ד"ב נז ע" חה"דע(החומר של העולם יתחלף רק לאחר תחיית המתים ). א"ב קלט ע"כללים ח(משיח 

 .א"נמחק בהגהות הגר ג
  ).א"הגהות הגר(ב "ח כג ע"ל ותמצא בז"ר הגאון ז"נדפס בצידו כאן חסר וכתב אמו ד
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פרע ממנו י ומי שעתיד לה".עשו אבי אדום
 ולבושו ".דודי צח ואדום" שכתוב ,םואד
 ,"ם ללבושךומדוע אד"וב  שכת,םואד

  ").מי זה בא מאדום"וכתוב 

)ì íù (ä ïî äéìéã àòøàå äæä íåãàä íåãà
 áéúëã äîåãà)íùã áì  ( äãù øéòù äöøà

 áéúëã ïéîåãà äéìéã ïéøáåâå íåãà)âî åì íù (
 äéðî àòøôúàì ïéîæã ïàîå íåãà éáà åùò àåä

 áéúëã íåãà)é ä øéù ( äéùåáìå íåãàå çö éãåã
 áéúëã íåãà)á âñ äéòùé ( êùåáìì íåãà òåãî

 áéúëå) íùà (ãàî àá äæ éîíå<:  
 , וכן בלבן נראה כך,אמר רבי יהודה

 ככתוב ,משום שהרי הוא היה מכשף
 ואף על גב ".בגללך' נחשתי ויברכני ה"

 עם , היה שלםלכן ,שיעקב נקרא איש שלם
מי שהצטרך לו ללכת עמו ברחמים היה 

 ועם מי שהצטרך לו ללכת עמו בדין ,הולך
 משום ששני ,קשה ובעקמימות היה הולך

עם חסיד " ועליו כתוב ,וחלקים היו ב
 עם חסיד בצד ".ד ועם עקש תתפתלתתחס

 , ועם העקש בצד של הדין הקשה,דהחס
  .הכל כראוי

à" àäã ïéâá éëä éæçúà ïáìá ïëå äãåäé ø
 áéúëã äîë äåä àùøç åäéà)æë ì úéùàøá (

åäé éðëøáéå éúùçð" á÷òéã áâ ìò óàå êììâá ä
 íéìù øáâ éø÷à>íéìù äåä êë ïéâá<î íò  ïà

 ìéæà äåä éîçøá äéîò êäéîì äéì êéøèöàã
 àéù÷ àðéãá äéîò êäéîì êéøèöàã ïàî íòå

éøúã ïéâá ìéæà äåä åîé÷òáåà äéá ååä é÷ìåç 
 áéúë äéìòå)æë çé íéìäú ( ãñçúú ãéñç íò

ñçã àøèñá ãéñç íò ìúôúú ù÷ò íòå" íòå ã
úåàé à÷ãë àìë àéù÷ àðéãã àøèñá ù÷ò:  

 "רעב הראשוןויהי רעב בארץ מלבד ה"
צדיק יבחן ' ה" , רבי יהודה פתח ואמר.'וגו

 כמה ".הב חמס שנאה נפשווורשע וא
 וכל מה ,קניםומעשי הקדוש ברוך הוא מת

 ככתוב ,הכל על הדין והאמת ,שהוא עושה
הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל "

בא ". אמונה ואין עול צדיק וישר הוא
דם  לא דן הקדוש ברוך הוא את א,וראה

הראשון עד שצוה אותו לתועלתו שלא 
יסטה לבו ורצונו לדרך אחרת כדי שלא 

 ועבר על מצות , והוא לא נשמר.יטמא
  . ואחר כן דן אותו בדין,אדונו

åâå ïåùàøä áòøä ãáìî õøàá áòø éäéå '
)à åë úéùàøá ( øîàå çúô äãåäé éáø) íéìäú

ä àé (åäé" äàðù ñîç áäåàå òùøå ïçáé ÷éãö ä
åùôðáë á÷ã éåãáåò äî" äî ìëå ïð÷úúî ä

 áéúëã äîë èåù÷å àðéã ìò àìë ãéáò åäéàã
)ã áì íéøáã ( åéëøã ìë éë åìòô íéîú øåöä

 àú àåä øùéå ÷éãö ìåò ïéàå äðåîà ìà èôùî
á÷ ïã àì éæç" äéì ãé÷ôã ãò äàîã÷ íãàì ä

 çøàì äéúåòøå äéáì éèñé àìã äéúìòåúì
úñà àì åäéàå áàúñé àìã ïéâá àøçà øáòå øî

ãå÷ô ìòàäéøàîã âàðéã äéì ïã ïë øúáìå :  
  íìòðä ùøãî:  
בעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב "

  ".בספר
יתבררו ויתלבנו " ,רבי יהודה אמר מכאן

 , רבי יצחק אמר מכאן".ויצרפו רבים
רף את הכסף ובחנתים ווצרפתים כצ"

 ובאותם הימים יהיו ".חן את הזהבוכב
 ומשעה .י בהם חפץימים אשר יאמרו אין ל

 ארבעים תחיית המתיםשיעברו הצרות עד 
כי ארבעים " ,בא וראה ,רב הונא אמר. שנה

אשר לא ' שנה הלכו בני ישראל במדבר וגו

)à áé ìàéðã ( ìë êîò èìîé àéää úòáå
 øôñá áåúë àöîðä  

àëäî øîà äãåäé éáø) é íù( åøøáúé 
éáø íéáø åôøöéå åðáìúéå àëäî øîà ÷çöé 

)è âé äéøëæ ( óñëä úà óåøöë íéúôøöå
 åéäé íéîéä íúåàáå áäæä úà ïåçáë íéúðçáå
 äòùîå õôç íäá éì ïéà åøîàé øùà íéîé
 äðù íéòáøà íéúîä úééçú ãò úåøöä åøáòéù

éæç àú øîà àðåä áø) å ä òùåäé( íéòáøà éë 

                                                           

 ).הערת הזוהר(א ”קמו ע א
 .)הערת הזוהר(ת נחש " רב
  .ה"כ שם בשם הדע"א ומש"לעיל נב ע' עי ג
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 . כאן)הגוף( כדוגמא זו ,"'שמעו בקול ה
 .דבר אחדאמרו  כל אלו ,אמר רב יוסף

 שהצרות יעברו ,ולסוף ארבעים שנה
 .כני עפר יחיו המתים שו,והרשעים יכלו

לא תקום פעמים " משום שכתוב ,מהל
תחיית  ומזמן . ודי להם במה שעברו,"צרה

 זהו שכתוב .שב העולם בישובוי יתיהמתים
  ".אחד ושמו אחד' ביום ההוא יהיה ה"

åâå øáãîá ìàøùé éðá åëìä äðù ' àì øùà
åäé ìå÷á åòîù" éàäë ä]åâåàð[) àôåâ ( øîà àëä

 íéòáøà óåñìå åøîà äìî ãç ïéìà ìë óñåé áø
 íéúîä åéçé åìëé íéòùøäå åøáòé úåøöäù äðù

 áéúëã íåùî àîòè éàî øôò éðëåù)è à íåçð (
 åøáòù äîá íäì éãå äøö íéîòô íå÷ú àì
 åáåùéá àîìò áùééúé íéúîä úééçú ïîæîå

 áéúëã àåä àãä)è ãé äéøëæ(éá  äéäé àåää íå
åäé"ãçà åîùå ãçà ä:  

 והיה ,רבי אלעזר בן ערך היה יושב
 נכנס לפניו רבי .מצטער בנפשו מאד

ר העולם נ מראה האור של , אמר לו.יהושע
 מראה ופחד רב , אמר לו.למה חשוכים

 שהרי אני רואה מה שהתעוררו ,נכנס בי
 ששורה עליהם רוח ,תאיחברינו בעלי הברי

 שהעירו שבששי יהיה  וההוא,של קדושים
 אבל אני רואה אריכות יתר על . יפה,להוגא

 שבאלף הששי לזמן ,אותם שוכני עפר
 יהיו ,ארבע מאות ושמונה שנים ממנו

 העירו לכןו. עומדים כל שוכני עפר בקיומם
 ,חברינו על הפסוק שקרא להם בני חת

 שכתוב  והיינו,ת שנה"שיתעוררו לח ,ת"ח
יש אל בו אובשנת היובל הזאת תש"

 שהוא חמשת ,ת" כשישתלם הזא".זתוואח
תשובו איש " ,אלפים וארבע מאות ושמונה

זתו ו שהיא אח, אל נשמתו,"זתוואל אח
  .ונחלתו

 à÷ äåäå áéúé äåä êøò ïá øæòìà éáø
 òùåäé éáø äéî÷ì ìàò éôè éåùôðá øòèöî

 åæéç äéì øîà> äîì àîìòã àðéöåáã åøéäð
åæéç äéì øîà ïëåùç<âñ åìéçãå  àäã éá ìàò é

 àúéðúî éøàî àðøáç åøòúàã äî éîç àðà
 åøòúàã àåääå ïéùéã÷ çåø åäééìò úàøùã
 éîç àðà ìáà øéôù àð÷øåô àäé éàúéúùáã
 óìàáã àøôò éøééã ïåðéà ìò àøéúé àëøåà

ïîæì éàúéúù) à é úåîù( àéðîúå úåàî òáøà 
]ïéðù) [ïéúù( àøôò éøééã ìë ïéîéé÷ åéäé äéðî 

 ïåäéîåé÷á à÷åñô ìò àðøéáç åøòúà êë éðéâáå
ç éðá ïåì àø÷ã"ç ú"çì ïåøòúéã ú" äðù ú

 áéúëã åðééäå)âé äë àø÷éå ( úàæä ìáåéä úðùá
æä íìúùéùë åúæåçà ìà ùéà åáåùú" àåäù úà

 ùéà åáåùú àéðîúå úåàî òáøàå íéôìà úùîç
 åúæåçà ìà)å(åúìçðå åúæåçà àéäù åúîùð ìà:  

זה לא יהיה לך  ש, אמר רבי יהושע)עוד(
 של , שלש כתות הן, שהרי שנינו,קשה

 ושל , ושל רשעים גמורים,צדיקים גמורים
  .בינונים

)ãåò ( àäã éàä êì éù÷ú àì òùåäé éáø øîà
 ìùå íéøåîâ íé÷éãö ìù ïä úåúë ùìù ïðéðú

íéðåðéá ìùå íéøåîâ íéòùø  

  î÷/à  
  øäæ  

 ,ועם כל זה לא דן אותו כראוי לו
 יום אחד התקייםווגזו  רוהאריך עמו את

 פרט לאותם שבעים ,שהוא אלף שנים
 שלא היה לו ,שנים שמסר לדוד המלך

  .מעצמו כלום

 êéøåàå äéì éæç à÷ãë äéì ïã àì àã ìë íòå
 ïéðù óìà åäéàã ãç àîåé íéé÷úàå äéæâåø äéîò
 àëìî ãåãì äéì øñîã íéðù íéòáù ïåðéà øá

åä àìãåíåìë äéîøâî äéì :  

ינו דן את האדם כמעשיו  א,כדוגמא זו
 שאם כך לא ,הרעים שהוא עושה תמיד

 אלא הקדוש ברוך ,התקייםיכול העולם ל
 ועם רשעים ,עם צדיקים רוגזו הוא מאריך

עם הרשעים כדי שישובו . יותר מהצדיקים
ו בעולם הזה שיתקיימ ,מהיבתשובה של
' וגו' חי אני נאם ה" ככתוב ,ובעולם הבא

 רשע מדרכו כי אם בשוב' אם אחפץ וגו
 . וחיה בעולם הזה וחיה בעולם הבא".וחיה

 ïéùéá éåãáåòë ùð øáì äéì ïã àì àã àðååâë
 àîìò ìéëé àì éëä éàã øéãú ãéáò åäéàã
 äéæâåø êéøà àåä êéøá àùãå÷ àìà àîéé÷úàì

 àéòéùø íòå àé÷éãö íò>öî øéúéàé÷éã< íò 
 àúîéìù àúáåéúá ïåáåúéã ïéâá àéòéùø
 äîë éúàã àîìòáå àîìò éàäá ïåîéé÷úéã

 áéúëã)àé âì ìà÷æçé (åäé íàð éðà éç"åâå ä ' íà



 øäæúéùàøá 

633 

 או כדי ,תמיד רוגזו ועל כן מאריך להם את
שיצא מהם גזע טוב בעולם כמו שהוציא 

רש ו שהוא גזע טוב וש,את אברהם מתרח
אבל הקדוש ברוך הוא . וחלק טוב לעולם

מדקדק עם הצדיקים תמיד בכל המעשים 
טו  משום שהוא יודע שלא יס,שהם עושים

 בוחן אותם לא לכן ו,ימינה ושמאלה
 שהרי הוא יודע את היצר וכח ,בשבילו

 אלא כדי להרים ראשם ,האמונה שלהם
  .בשבילם

åâå õåôçà ' äéçå äéçå åëøãî òùø áåùá íà éë
 êéøåà àã ìòå éúàã àîìòá äéçå ïéã àîìòá
 àáè àòæâ ïåäðî ÷åôéã ïéâá åà øéãú ïåì äéæâåø

ìòá àòæâ åäéàã çøúî íäøáà ÷éôàã äîë àî
 àùãå÷ ìáà àîìòì àáè à÷ìåçå àùøùå àáè
 ïéãáåò ìëá øéãú àé÷éãö íò ÷ã÷ãî àåä êéøá
 àðéîéì ïåèñé àìã òãéã ïéâá ïéãáò ïåðéàã

åì àäã äéðéâá åàì ïåì ïéçáà êë ïéâáå àìàîù
 àìà ïåäìã àúåðîéäîã àô÷åúå àøöé òãé åäéà

 ïåäéùéø àîøàì ïéâá>åäééðéâá <)åäééðéá(   
 שכתוב , עשה לו לאברהםכדוגמא זו

 ,"נסה" מה זה ".והאלהים נסה את אברהם"
שאו " ,"הרימו נס" כמו שנאמר ,הרמת נס

 ואף על גב . הרים דגלו בכל העולם,"נס
 בשביל זה הקדוש ברוך הוא ,שזה נתבאר

זהו  . כולםהרים את דגלו של אברהם בעיני
 כמו כן כאן ".נסה את אברהם"שכתוב 

 כדי להרים את דגל ,הקדוש ברוך הוא
 הוא בוחן אותם להרים את ,הצדיקים

  .ראשם בכל העולם

 áéúëã íäøáàì äéì ãáò àã àðååâë
)à áë úéùàøá (éäìàäå" íäøáà úà äñð í

 øîà úàã äîë ñð úîøä äñð éàî)é áñ äéòùé (
 ñð åîéøä)å ã äéîøé ( äéìéã àìâã íéøà ñð åàù

àå àîìò ìëá ïéâá øîúà àäã áâ ìò ó]àã[ 
)ã(àåä êéøá àùãå÷] éñåé éáø øîà[ àìâã íéøà 

 äñð áéúëã àåä àãä àìëã ïåäéðéòá íäøáàã
á÷ éëä óåà íäøáà úà" àìâã àîøàì ïéâá ä

 ìëá åäééùéø àîøàì ïåì ïéçá åäéà àé÷éãöã
àîìò:  

 , אמר רבי שמעון,מהול ".צדיק יבחן"
 צהו כשר,משום שהקדוש ברוך הוא

 ,"חפץ דכאו החלי' וה" , מה כתוב,בצדיקים
 אבל משום שרצונו של הקדוש .ובארוהו

 אבל ,ברוך הוא לא מתרצה אלא בנשמה
 שהרי הנשמה דומה לנשמה של ,בגוף לא

 , והגוף אינו ראוי להאחז למעלה,מעלה
  .ואף על גב שדמות הגוף היא בסוד עליון

 ïçáé ÷éãö)ä àé íéìäú ( øîà àîòè éàî
òîù éáø éòøúà ãë àåä êéøá àùãå÷ã ïéâá ïå

 áéúë äî àé÷éãöá åäá)é âð äéòùé (åäéå" õôç ä
 àùãå÷ã àúåòøã ïéâá ìáà äåî÷åàå éìçä åàëã
 ìáà àúîùðá àìà éòøúà àì àåä êéøá
 àúîùðì àéîã éäéà àúîùð àäã àì àôåâá

>àìéòìã< àãçàúàì éæç åäéà åàì àôåâå 
æøá àôåâã àð÷åéãã áâ ìò óàå àìéòìäàìò à:  

  íìòðä ùøãî:  
צדיקים גמורים יקומו בקימה של מתי 

 שהם , מהיום כמה שנים,ארץ ישראל
קודמים בתחלה בשנת הארבעים של קבוץ 

לזמן ארבע מאות  כולם  והאחרונים.גליות
 . כמו שאמרנו,ושמונה שנה לאלף הששי

 בקיום דתו יתקיים מי ,רך הזהומי יזכה לא
. מצטער בנפשי ועל כן אני ,בין הזמן הזה

 .ז"יהי ר ,"יהי אור" , רבי הנה שנינו,אמר לו
 אמר רבי .הכל קדםת בתשובה י,חזר ואמר

 חסמנו את , אם לא שאמרת כך,יהושע
 שכתוב ,לה כל יוםוהפיות לצפות לגא

 אלו ,"ישועות" מהו ".סן ישועותוח"
מהי דעתו של . המצפים ישועות בכל יום

ם מישני ורבי"מה שכתוב  היינו ,רבי אלעזר
 ממשמע שכתוב ".אדמת עפר יקיצו

 äîé÷á ïåîå÷é íéøåîâ íé÷éãö>éúî ìù <
)éúîìù( íäù íéðù äîë íåéäî ìàøùé õøà 

 õåá÷ ìù íéòáøàä úðùá äìçúá íéîãå÷
àî òáøà ïîæì íìë íéðåøçàäå úåéìâ äðîùå úå

 éàäì äëæé ïàî ïøîà÷ãë éùùä óìàì äðù
 àðîæ éàä ïéá äéúã íåé÷á íéé÷úé ïàî àëøà

 øîà éàùôðá àðøéòèöà àã ìòå]éáø äéì) [ïåì( 
 ïðéðú àä)â à úéùàøá (åà éäé"ø éäé ø" øæç æ

 éà òùåäé éáø øîà àìë íã÷úé äáåùúá øîàå
 éëä úøîàã åàì>ïéîåô àðîéñçà <) àðîéñ

ïéîù(öîì  áéúëã àîåé ìë àð÷øåô éô) äéòùé
å âì ( íéôöîä åìà úåòåùé åäî úåòåùé ïñç

 øæòìà éáøã éåúòã àåä éàî íåé ìëá úåòåùé
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דמים וק אלו הם הצדיקים ה,"מישני"
 .דמיםוק וכמה שנים הם .דם זהובחייהם ק

 רבי . מאתים ועשר שנים,רבי יהודה אומר
ד "ויר" שכתוב ,י שנה" רד,יצחק אומר

ד שנה נקדמים הצדיקים " יר,' וגו"מיעקב
עור י לפי הש, רב נחמן אמר.לשאר כל אדם

 , אם כן, אמר לו רבי יוסי. בעפרשנבלה
 אלא כל התחיות יהיו ,ישהרבה תחיות 

ואמת " וזהו שנאמר בחזון ,באותו הזמן
  ".הדבר וצבא גדול

 áéúëã åðééä)á áé ìàéðã ( úîãà éðùéî íéáøå
 íä åìà éðùéî áéúëã òîùî åöé÷é øôò
 íéðù äîëå äæ íãå÷ íäééçá íéîã÷ðä íé÷éãöä

éúàî øîåà äãåäé éáø íéîã÷ð íäøùòå íà 
ãø øîåà ÷çöé éáø íéðù"äðù éá áéúëã 

)èé ãë øáãîá (øéå"åâå á÷òéî ã'øé " äðù ã
 øîà ïîçð áø íãà ìë øàùì íé÷éãöä íéîã÷ð
 éñåé éáø äéì øîà øôòá äìáðù øåòéùä éôì
 åéäé úåéçúä ìë àìà ååä úåéçú äáøä ïë íà

úåàáå ïåæçá øîúàã éàäå ïîæä )à é ìàéðã (
 àáöå øáãä úîàåìåãâ:  

ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון "
 רבי אבהו פתח ".אשר היה בימי אברהם

 ".בו נרדי נתן ריחויעד שהמלך במס" ,ואמר
 ארבע תקופות וארבעה זמנים ,ששנינו

נים זו מזו יעברו הצדיקים לעתיד ומש
אותו זמן ישגא החכמה  , האחד.לבא

בעולם וישיגו השגה מה שלא השיגו בזה 
 השגת , אמר רבי פנחס,נו ששני,העולם

 ,הצדיקים לעתיד לבא יותר ממלאכי השרת
 השני תתעסקו ,"כמים לים מכסים"שכתוב 

  .)חסר(

 øùà ïåùàøä áòøä ãáìî õøàá áòø éäéå
 íäøáà éîéá äéä)à åë úéùàøá ( åäáà éáø

 øîàå çúô)áé à øéù ( éãøð åáéñîá êìîäù ãò
 íéðîæ òáøàå úåôå÷ú òáøà ïðéðúã åçéø ïúð
 àáì ãéúòì íé÷éãöä åøáòé åæî åæ íéðåùî
 åâéùéå íìåòá äîëçä àâùé ïîæ åúåà ãçàä
 øîà ïðéðúã íìåòä äæá åâéùä àìù äî äâùä
 øúåé àáì ãéúòì íé÷éãöä úâùä ñçðô éáø

 áéúëã úøùä éëàìîî)è àé äéòùé ( íéì íéîë
 íéñëî> ïå÷ñòúú éðùä)øñç(<  

  î÷/á  
àåä  åäéà:  

דוש ברוך הוא  בזמן שהק,ובא וראה
 , בה)להאיר( להנותצה מנשמת האדם ומר

 ,ט הנשמהוהוא מכה את הגוף כדי שתשל
 הנשמה לא ,שהרי בעוד הנשמה עם הגוף

 )נשבר( חיסרוןשכאשר יש  , לשלוטיכולה
 מה זה ".צדיק יבחן" .הנשמה שולטת,לגוף 

 כך ,"חןואבן ב" כמו שנאמר ,"צדיק יבחן"
חן הזו ון ב כאב, מחזק אותו,גם צדיק יבחן

.  כך גם צדיק יבחן,נת יקרתישהיא פ
 מה זה ".הב חמס שנאה נפשווורשע וא"
 התעלה על דעתך שהקדוש ,"שנאה נפשו"

ברוך הוא הוא שנפשו שונאת את הרשע 
 אלא אותה דרגה שכל הנשמות ,ההוא

 שנאה נפשו של הרשע ההוא ,תלויות בה
 לא רוצה אותה לא ,שלא רוצה אותה כלל

 כתוב לכן ו,לא בעולם הבאבעולם הזה ו
 . ודאי,"הב חמס שנאה נפשווורשע וא"

á÷ã àðîæá éæç àúå" äéúîùðá éòøúà ä
 äàðäúàì ùð øáã>ð"àøäðúàì à< éçî äá 

 ãåòá àäã àúîùð èåìùúã ïéâá àôåâì
ì àúîùð àôåâ íò àúîùðãäàèìùì àìëé àâ 

å òøúà ãë>ð"øáúà à< àèìù àúîùð àôåâ 
 øîà úàã äîë ïçáé ÷éãö éàî ïçáé ÷éãö

)æé çë äéòùé ( ïçáé ÷éãö éîð éëä ïçá ïáà
 éëä úø÷é úðô àéäã ïçá ïáà éàäë äéì óé÷úà
 åùôð äàðù ñîç áäåàå òùøå ïçáé ÷éãö éîð

)ä àé íéìäú (ñ åùôð äàðù éàî"á÷ã ã" éåä ä
ðù åùôðã ìëã àâøã àåää àìà òùø àåääì äà

 òùø àåääã åùôð äàðù äéá ïééìú ïéúîùð
 äì àéòá àì ììë äì àéòá àìã]àì[ àîìòá 

 òùøå áéúë êë ïéâáå éúàã àîìòá àìå ïéã

                                                           

  ).ו"לש(א "פרשת שמות י ע' עי א
י או "לכן הם או ר', ועם המוחין הם ד. י"כ ר"הס', מהם כלול מי' וכל א, ת"הטמאים ישנם ז' הקלי' בג ב

  ).ג"ב סט ע"ה ח"דע(ד "רי
 ).א"ד(כ להפך " כשהגוף הוא בחסרון וגריעות אזי הנשמה שולטת משאג
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 כמו שנאמר ,"שנאה נפשו" ,דבר אחר
 צדיק לכן ו," בנפשוה"יהונשבע אדני "

  .יבחן

 äàðù øçà øáã éàãå åùôð äàðù ñîç áäåàå
 øîà úàã äîë åùôð)ç å ñåîò (ðãà òáùð" é

åäé"ïçáé ÷éãö êë ïéâáå åùôðá ä:  
 כשברא הקדוש ברוך הוא את , וראהבא
 , נתן לו חכמה. צוה אותו להיטיב לו,האדם

 , כשירד למטה.התעלה בדרגתו למעלה
 ושכח ,ראה תשוקת היצר הרע ונדבק בו

 בכבוד העליון )שהסתכל(כל מה שהתעלה 
נח איש " בהתחלה כתוב ,בא נח. של רבו

 , ואחר כך ירד למטה,"צדיק תמים היה
 ושתה , מיום אחד, צלולוראה יין חזק שלא

וישת מן " ככתוב ,ממנו והשתכר והתגלה
בא ". היין וישכר ויתגל בתוך אהלה

 התעלה בחכמה והסתכל בכבוד ,אברהם
ויהי רעב בארץ וירד אברם " אחר כך .רבונו

 "מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ
ויעל אברם " , מה כתוב אחר כך.'וגו

וט ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ול
 והתעלה לדרגתו הראשונה ,"עמו הנגבה

 ונכנס בשלום ויצא ,שהיתה בו בראשונה
ויהי רעב " , מה כתוב,בא יצחק. בשלום

 והלך ,' וגו"בארץ מלבד הרעב הראשון
 ואת .יצחק והתעלה משם אחר כך בשלום

כל הצדיקים הקדוש ברוך הוא בוחן כדי 
להרים את ראשם בעולם הזה ובעולם 

  .הבא

 ãë éæç àúá÷ àøá" äéì ãé÷ô íãàì ä
 éåâøãá ÷ìúñà àúîëç äéì áäé äéì àáèåàì

àìéòìà øöéã àúáåàéú àîç àúúì úçð ãë 
ìëúñàã äî ìë éùðàå äéá ÷áãúàå òøäá 

 áéúë àúéîã÷á çð àúà äéøîã äàìò àø÷éá
)è å úéùàøá ( øúáìå äéä íéîú ÷éãö ùéà çð

 ãçî ìéìö àìã óé÷ú àøîç àîçå àúúì úçð
éúùàå àîåé éìâúàå øëúùàå äéðî > äîë

 áéúëã)ë è íùà ( ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùéå
äìäà êåúá< àúîëçá ÷ìúñà íäøáà àúà 

 øúáì äéøàîã àø÷éá ìëúñàå)é áé íù ( éäéå
 éë íù øåâì äîéøöî íøáà ãøéå õøàá áòø

åâå õøàá áòøä ãáë ' áéúë äî øúáì)à âé íù (
åì øùà ìëå åúùàå àåä íéøöîî íøáà ìòéå 
 äåäã äàîã÷ äéâøãì ÷ìúñàå äáâðä åîò èåìå
 àúà íìùá ÷ôðå íìùá ìàòå àúéîã÷á äéá

 áéúë äî ÷çöé)à åë íù( õøàá áòø éäéå 
åâå ïåùàøä áòøä ãáìî ' ÷ìúñàå ÷çöé ìæàå

 ïéçá åäìë àéé÷éãö åäìëå íìùá øúáì ïîúî
á÷ ïåì" ïéã àîìòá åäééùéø àîøàì ïéâá ä

éúàã àîìòáåâ:  
 י המקום לאשתו ויאמרוישאלו אנש"

 משום , כמו שאמר אברהם,"היאאחותי 
 ובשביל ,ששכינה היתה עמו ועם אשתו

 ר לחכמהואמ" שכתוב ,השכינה הוא אמר
 אחותי  ועל כן התחזק ואמר,"אתאחותי 

 שודאי , אברהם ויצחק כך ראוי, עוד.היא
אחותי רעיתי יונתי "משום הפסוק שכתוב 

 אחותי מר ודאי נראה להם לולכןו, "תמתי
  .ה" ועל כן מתחזקים הצדיקים בקב,היא

 éúåçà øîàéå åúùàì íå÷îä éùðà åìàùéå
 àéä)æ åë íù ( ïéâá íäøáà øîàã äîë

 àúðéëù ïéâáå äéúúà íòå äéîò äåä àúðéëùã
 áéúëã øîà÷)ã æ éìùî ( éúåçà äîëçì øåîà

 åú àéä éúåçà øîàå ó÷úúà àã ìòå úà
á éàãåã éæçúà éëä ÷çöéå íäøáà àø÷ ïéâ

 áéúëã)á ä øéù ( éúîú éúðåé éúéòø éúåçà
 ìòå àéä éúåçà øîåì ïåì éæçúà éàãå êë ïéâáå

á÷á äéá àéé÷éãö åô÷úúà àã"ä:  
את " ,' וגו"ויהי כי ארכו לו שם הימים"

 כמו ,וזו השכינה( ,דוקא ,"רבקה אשתו
 כך ,"ויקומו לצחק"שעבודה זרה כתוב בה 

 .עם רבקה זו שכינה שהיתה )גם מצחק את
 וכי תעלה על דעתך שיצחק היה ,דבר אחר

éååâå íéîéä íù åì åëøà éë éä ') åë úéùàøá
ç ( à÷ééã åúùà ä÷áø úà)]ð"à [ àúðéëù àãå

òã äîë" äá áéúë æ)æ áì úåîù ( ÷çöì åîå÷éå
úà ÷çöî éîð éëä ( äîò úåäã àúðéëù àã

                                                           

דברינו לעיל נב '  ועי).א"נ(ח "ז.  עלה במעלות הקצוות עד החכמה ששם הוא מקומו כנזכר בתקוניםא
 .ה"א בשם הדע"ע

 .ו" דפ–  דאסתלקב
 ).א"ד(ב "עוהובז "וה להרים ראש הצדיקים בעג
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 ישראל , שהרי שנינו,משמש מטתו ביום
 ,הם קדושים ולא משמשים מטתם ביום

ויצחק שהיה קדוש היה משמש מטתו 
 והוא ,אלא ודאי שאבימלך היה חכם, ביום

 כתוב .הסתכל באיצטגנינותו שהוא חלון
בעד החלון " וכתוב שם ,"בעד החלון"כאן 

 מה להלן ,"ותיבב אם סיסראנשקפה 
 וראה .באיצטגנינות אף כאן באיצטגנינות

אלא , היה אומריצחק ששלא היה כמו 
 ואז , והיא אשתו,ודאי הוא מצחק עמה

 רבי .' וגו"ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר"
 נאה היה לאבימלך לעשות ,יוסי אמר

ה "שהקב רק ,ליצחק כמו שעשה לאברהם
  . אותו בראשונההיה מוכיח

ñ éëå øçà øáã ä÷áøã" ùîùî äåä ÷çöéã ã
 ïåðéà ïéùéã÷ ìàøùé ïðéðú àäã àîîéá äéñøò

îîéá åäééñøò éùîùî àìå ùéã÷ äåäã ÷çöéå à
 êìîéáà éàãå àìà àîîéá äéñøò ùîùî äåä

äéìéã àúåðéðâèöàá ìëúñà åäéàå äåä íéëçà 
 íúä áéúëå ïåìçä ãòá àëä áéúë ïåìç åäéàã

)çë ä íéèôåù ( íà ááéúå äô÷ùð ïåìçä ãòá
 éîð éëä óåà àúåðéðâèöàá ïìäì äî àøñéñ
 øîà äåäã äîë äåä àìã àîçå àúåðéðâèöàá

à ÷çöé äéúúà éäéàå äîò ÷çöî åäéà éàãå àì
ïéãëå) è åë úéùàøá( ÷çöéì êìîéáà àø÷éå 

åâå øîàéå ' êìîéáà äåä úåàé øîà éñåé éáø
 àäã øá íäøáàì ãáòã äîë ÷çöéì ãáòîì

á÷ äéì çëåà"àúéîã÷á ä:  
כי אמרתי רק אין " כתוב ,בא וראה

 , אמר רבי אבא".יראת אלהים במקום הזה
 , כדי להדבק בשכינה,היא אחותי  אמרלכן

 ,מהול ".את אחותי ר לחכמהואמ"שכתוב 
 שאם ,משום שבהם לא היתה אמונה

 אבל . לא היה צריך,נמצאה בהם אמונה
 ,מתוך שלא היתה ביניהם אמונה אמר כך

  כי אמרתי רק אין יראת אלהים" אמר לכןו

 áéúë éæç àú)àé ë íù ( ïéà ÷ø éúøîà éë
éäìà úàøé"áø øîà äæä íå÷îá í ïéâá àáà é

 àúðéëùá à÷áãúàì ïéâá àéä éúåçà øîà êë
 áéúëã)ã æ éìùî ( éàî úà éúåçà äîëçì øåîà

 àì åäáã ïéâá àîòè>äåä< éàã àúåðîéäî 
 êéøèöà äåä àì åäééðéá çëúùà àúåðîéäî
 éëä øîà àúåðîéäî åäééðéá äåä àìã åâî ìáà

éäìà úàøé ïéà ÷ø éúøîà éë øîà êë ïéâáå"í  
  àî÷/à  
 זו , אין יראת אלהים,"מקום הזהב

 משום שלא ,אמר רבי אלעזר. האמונה
 ועל ,שורה השכינה מחוץ לארץ הקדושה

 שזה לא ,זה אין יראת אלהים במקום הזה
חזק בו ת ויצחק ה.מקומו ולא שורה כאן

 שראה שהנה השכינה שורה בתוך ,באמונה
  .אשתו

éäìà úàøé ïéà äæä íå÷îá" àúåðîéäî àã í
ìà éáø øîà øáì àúðéëù àéøù àìã ïéâá øæò

àùéã÷ àòøàîáéäìà úàøé ïéà àã ìòå " í
 àëä àéøù àìå àåä äéøúà åàìã äæä íå÷îá
 àäã àîçã àúåðîéäîá äéá ó÷úúà ÷çöéå

 åâ àúðéëù>äéúúà <)äéøúà(àéøù :  
גע וויצו אבימלך את כל העם לאמר הנ"

 בא וראה ".באיש הזה ובאשתו מות יומת
וא מאריך להם כמה הקדוש ברוך ה

לרשעים משום אותו החסד שעשה עם 
 שהרי משום זה לא .יםונשראהאבות ה

 ,שלטו בישראל עד לאחר דורות אחרונים
בימלך שעשה חסד עם יצחק יפה עשה א

 ùéàá òâåðä øîàì íòä ìë úà êìîéáà åöéå
úîåé úåî åúùàáå äæä) àé åë úéùàøá( éæç àú 

á÷ åäì êéøåà äîë" àåää ïéâá àééòéùøì ä
 àì àã ïéâá àäã éàî÷ ïäáà íò ãáòã åáéè

 åèéìù]øùéìà [åäá> ìàøùé< ïéøã øúáì ãò 
 íò åáéè ãáòã êìîéáà ãáò úåàé ïéàøúá

                                                                                                                                                                                     

ו "רח(מצנור המותרות ונודע שפי היסוד נקרא חלון ' הוא הנקב השמאל שביסוד שמשם נזונים הקלי א
 ).ב"ג קפד ע"על זהר ח

' ל כדאי כו"ל אל תרד מצרימה שאתה עולה תמימה ואין חו"ע על מה דדרז"ל וצ" משמע דגרר היה חוב
ל סברתי אבל האמת אינו כן אלא השכינה שריא גם "ר' י כוד דיצחק הוה הכי דכן אמר כי אמרת"ל דס"וי

ל ומיהו "ם שאינה חו"י והרא"ש רש"תירוץ זה לא נהיר כלל ונעלם ממנו מ. מ"א. י יחשב"כאן כי באמת לא
 ).א"נ) (ן"מאי(ת ומנחת יהודה ודוק כי קצרתי "יפ' ועי. י עצמה"אינה כא
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הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך "שאמר לו 
 חבל על הרשעים ,רבי יהודה אמר". שב

 עפרון ,בא וראה .ם אינו שלם שלהשחסד
ני שמעני השדה נתתי ואד"ה אמר בהתחל

 ואחר ,' וגו"לך והמערה אשר בו לך נתתיה
 ,' וגו"ת שקל כסףוארץ ארבע מא"כך אמר 
בר וע' ן וגוול אברהם לעפרווישק"וכתוב 

הנה " אף כאן כתוב בראשונה ,"חרולס
לך " ואחר כך אמר לו ,' וגו"ארצי לפניך

 אמר לו רבי ".מעמנו כי עצמת ממנו מאד
שלא לקח  ,ד שעשה עמו זה החס,אלעזר

 , ושלחו עם כל ממונו,משל אבימלך כלום
  .ואחר כך הלך אחריו לכרות עמו ברית

àã ÷çöé"ìà) åè ë íù( áåèá êéðôì éöøà äðä 
 åäééìò ìáç øîà äãåäé éáø áù êéðéòá
 àú íéìù åäéà åàì ïåäìã àúåáéèã àééòéùøã

 øîà àúéîã÷á ïåøôò éæç)íùàé âë  ( éðåãà
 êì åá øùà äøòîäå êì éúúð äãùä éðòîù

åâå äéúúð ' ì÷ù úåàî òáøà õøà øîà øúáìå
åâå óñë ' áéúëå)æè íù ( ïåøôòì íäøáà ìå÷ùéå

åâå ' äðä àúéîã÷á áéúë àëä óåà øçåñì øáåò
åâå êéðôì éöøà ' éë åðîòî êì åì øîà øúáìå

 àåä àã øæòìà éáø äéì øîà ãàî åðîî úîöò
 êìîéáà äéìéãî áéñð àìã äéîò ãáòã åáéè

ìëá äéøãùå íåìë äéøúá ìæà øúáìå äéðåîî 
íéé÷ äéîò øæâîì:  

 שהרי , יפה עשה יצחק,ואמר רבי אלעזר
 השתדל ,משום שידע את סוד החכמה

וחפר באר מים כדי להתחזק באמונה 
 , כן אברהם השתדל וחפר באר מים.כראוי

קנת ו יעקב מצא אותה מת).וכן יצחק(
 ,הלכו אחריו והשתדלו וכולם ,וישב עליה

וכעת . אמונה השלמה כראויכדי להתחזק ב
ישראל מתחזקים בו בסודות של מצוות 

 כמו שכל יום ויום מתחזק אדם ,התורה
 כך ,בציצית שהיא מצוה ואדם מתעטף בה

 שמניח על ראשו ובזרועו תפיליןגם ב
 משום שהקדוש ,שהוא סוד עליון כראוי

ברוך הוא נמצא באדם שמתעטר בו 
 והכל סוד , ומתעטף בציציתתפיליןב

 מי שלא מתעטף ,ועל כן. מונה העליונההא
 בכל תפיליןבזה ולא מתעטר להתחזק ב

 , דומה לו שאין שורה עמו האמונה,יום
 ותפלתו אינה תפלה ,וסר ממנו פחד רבונו

 היו האבות מתחזקים בתוך לכן ו.כראוי
 משום שבאר העליונה ,האמונה העליונה

  .של סוד האמונה השלמה שורה בו

àå"úåàé øæòìà øáò  òãéã ïéâá àäã ÷çöé ãá
 àúîëçã àæø>ìãúùà <)íîå÷îá øôç( øôçå 

 à÷ãë àúåðîéäîá àô÷úúàì ïéâá ïééîã àøéá
 àéîã àøéá øôçå ìãúùà íäøáà ïëå úåàé) ïëå

÷çöé ( äéìò áéúéå ï÷úúî äéì çëùà á÷òé
 àô÷úúàì ïéâá åìãúùàå äéøúá åìæà åäìëå

úåàé à÷ãë àúîéìù àúåðîéäîáâ àúùäå 
úà ìàøùé àúééøåà éãå÷ôã éæøá äéá åô÷ú

>ïåâë <)ïéâá(àîåé ìëã ã ùð øá ó÷úúà àîåéå 
 éëä äéá óèòúà ùð øáå äåöî åäéàã úéöéöá
 àæø ïåðéàã äéòåøãáå äéùéøà çðîã éìôúá éîð

á÷ã ïéâá éæç à÷ãë äàìò" øáá äéá çëúùà ä
 úéöéöá óèòúàå éåìôúá äéá øèòúàã ùð

àã ìòå äàìò àúåðîéäîã àæø àìëå àìã ïàî 
 éìôúá àô÷úúàì øèòúà àìå éàäá óèòúà
 àúåðîéäî äéîò àéøù àìã äéì éîã àîåé ìëá
 åàì äéúåìöå äéøàîã åìéçã äéðî éãòúàå

 ïäáà êë ïéâáå úåàé à÷ãë àúåìö> ååä
éô÷úúî <)íé÷æçúî åéä( äàìò àúåðîéäî åâ 

 ïéâá>ã< àúåðîéäîã àæøã äàìò àøéá
 àúîéìù>äéá àéøù <)àøéá(:  

                                                                                                                                                                                     

ל הנוגע באיש הזה כי הנה ארצי לפניך נאמר "ס וצ" וכן לקמן כתיב בקדמיתא הנה ארצי לפניך הוא טא
 ).א"נ) (ן"מאי(והא עדיף מיש מגיהים אברהם כמבואר . בספר יודעי בינה”הרמז ע. לאברהם

 .יהל אור' עי ב
 ).א"נ(מ "א. ל ומשמע דתפילין וציצית הם כנגד בארות שחפרו האבות" כצג
 .יהל אור' עי ד
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 .' וגו"ר באר אחרתוויעתק משם ויחפ"
תמיד ' ונחך ה" ,רבי חייא פתח ואמר

 "תיך יחליץווהשביע בצחצחות נפשך ועצמ
 אבל . הפסוק הזה בארוהו ונתבאר,'וגו

בפסוק הזה בו החזיקו בעלי האמונה 
 "תמיד' ונחך ה" ,שהבטיח להם לעולם הבא
 כיון ,"'ונחך ה" .בעולם הזה ובעולם הבא

 אלא זה התמיד , למה תמיד,'שאמר ונחך ה
של בין הערבים שהוא התחזק תחת זרועו 

 מנין . וזהו החלק לעולם הבא,של יצחק
ינחני במעגלי צדק " שכתוב , מדוד,לנו

זו  ,"והשביע בצחצחות נפשך". "למען שמו
האספקלריה המאירה שכל הנשמות נהנות 

ועצמתיך " .להסתכל ולהתענג בתוכה
 אם ,שו סופוהפסוק הזה אין רא ,"יחליץ

א " נ,עולה למעלה(נשמתו של הצדיק 
 מה זה ,) של מעלהעידוןנהנית ב

 זו , אלא הנה פרשוה,"תיך יחליץוועצמ"
 שעתיד הקדוש ברוך הוא ,תחיית המתים

להחיות את המתים ולתקן את עצמות 
 ,האדם שיהיו כבראשונה בגוף שלם

והנשמה מוסיפה אור בתוך האספקלריה 
ף לברית שלם המאירה שתאיר עם הגו

 מה זה ".והיית כגן רוה" כתוב לכןו. כראוי
 מימיו העליונים ו שלא פסק,"כגן רוה"

 הזה )והגוף( והגן .לעולם ולעולמי עולמים
  .נשקה ממנו ומתרוה ממנו תמיד

åâå úøçà øàá øåôçéå íùî ÷úòéå ') åë íù
áë (çúô àééç éáøà øîàå )àé çð äéòùé ( êçðå
åäé"öçöá òéáùäå ãéîú ä êéúåîöòå êùôð úåç

åâå õéìçé ' éàäá ìáà øîúàå äåî÷åà àø÷ éàä
àúåðîéäî éøàî åô÷úúà äéá àø÷á çèáàã 

åäé êçðå éúàã àîìòì ïåì" àîìò éàäá ãéîú ä
åäé êçðå éúàã àîìòáå" êçðå øîàã ïåéë ä

åäé" íéáøòä ïéáã ãéîú àã àìà ãéîú éàîà ä
 àåä àãå ÷çöéã äéòåøã úåçú ó÷úúà åäéàã

÷ìåçéúàã àîìòì àâ áéúëã ãåãî ïìðî 
)â âë íéìäú ( åîù ïòîì ÷ãö éìâòîá éðçðé

 àøäðã àéøì÷ôñà àã êùôð úåçöçöá òéáùäå
 àâðòúàìå àìëúñàì ïðäúà ïéúîùð ìëã

àì àø÷ éàä õéìçé êéúåîöòå äååâá äéùéø å
 à÷éãöã äéúîùð éà äéôåñ àìéòì à÷ìñ]ð" à

 àã àðåãòá éðäúàãàìéòì[ êéúåîöòå éàî 
 ïéîæã íéúîä úééçú àã äåî÷åà àä àìà õéìçé

á÷" øáã éåîøâì ïåì àð÷úàìå àéúî àééçàì ä
 àúîùðå íéìù àôåâá àúéîã÷ë éåäîì ùð

ôñåúàà àøäðã äàéøì÷ôñà åâ àøåäð 
 àøäðúàì>íò<é÷ì àôåâ é éæç à÷ãë íéìù àî

 áéúë êë ïéâáå)àé çð äéòùé ( äåø ïâë úééäå
äåø ïâë éàî) äåø( å÷ñô àìã  íìòì ïéàìò éåîéî

 éàäå ïéîìò éîìòìå)àôåâ (]àúðâ[ äéðî é÷ùúà 
øéãú äéðî éåøúàå  

  àî÷/á  
זה הנהר ההוא ששופע  ,"וכמוצא מים"

  . ולא פוסקים מימיו לעולמים,ויוצא מעדן
 ÷éôðå ãéâðã øäð àåää àã íéî àöåîëå

>ïãòî<ïéîìòì éåîéî ïé÷ñô àìå :  
וד  באר של מים נובעים זהו ס,בא וראה

 באר שיש בה ,עליון בתוך סוד האמונה
 והיא באר שמתמלאת ממוצא ,מוצא מים

 , והם שתי דרגות שהן אחת,המים ההוא
 אותו ,ובא וראה. זכר ונקבה יחד כראוי

 והכל ,מוצא מים ואותה באר הם אחד
 ולא שנכנס שהרי אותו המקור ,נקרא באר

 àæø åäéà éàä ïéòáð ïééîã àøéá éæç àú
 äéá úéàã àøéá àúåðîéäîã àæø åâá äàìò
 àöåî àåääî àéìîúàã àøéá åäéàå íéî àöåî

øã ïéøú ïåðéàå íéî àá÷åðå øëã ãç ïåðéàã ïéâ
 íéî àöåî àåää éæç àúå úåàé à÷ãë àãçë

àìë éø÷àå ãç ïåðéà àøéá àåääåã øàá ]àäã [

                                                           

  .יהל אור' עי א
 ).א"ד(תמיד ' ב כאומרו ונחך ה"לעוה'  מתחזקים בזה הפסוק שהבטיח חסידים אנשי אמונהב
' יא שכינתא תתאה חלק משכינתא עלאה כי היא מילוי של ההב בינה ש"חלק לעוה' נק'  פירוש מג

י "ל להאר"ובשער מאמרי רז(מ "א. ל תפוחים בהיפוך חלק"ש שנקראת השכינה חק"וז. אחרת' ראשונה ה
 ).א"נ) (ן"מאי(ב "א עש"ן לאו"ב שבצירוף נעשה מ"ל יש להם חלק לעוהל תמצא פירוש כל ישרא"זצ

דהיינו ' ה ובקבלה זו יצטרף יסוד למ"ת להאירה ברחמים היינו אלקים הוי"לת'  פירוש בהצטרף גבוד
' ה אד"ה אלקים הוי"ו כנודע הרי לפניך יחוד שלם הוי"ה משך הוי"י כי יסוד נקרא הוי"ה ואדנ"הוי

 ).א"נ(מ "א. ר"בגימטריא בא
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 ומי . והבאר מתמלאת,פוסק לעולמים
 מסתכל בסוד העליון ,שמסתכל בבאר הזו

 , וזהו סימן האבות,של האמונה
ר באר מים בתוך סוד ושמשתדלים לחפ

 , ואין להפריד בין המקור והבאר,עליון
  .והכל אחד

)àã( ïéîìòì ÷éñô àìå ìééòã àøå÷î àåää 
 àã àøéáá ìëúñàã ïàîå éìîúà àøéáå
 àåä àãå àúåðîéäîã äàìò àæøá ìëúñà

ã ïäáàã àðîéñîìãúùé åâ àéîã àøéá øåôçì 
 äàìò àæø àøéáå àøå÷î ïéá àùøôàì úéìå

ãç àìëå:  
רמז שעתידים  ,"בותוויקרא שמה רח"

ד ולתקן את הבאר הזו כראוי ובניו לעב
 ,דוגמא זו כ.בסוד הקרבנות והעולות

 אלו ,"וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה"
 ומשום זה יתפשטו ,הקרבנות והעולות

 כמו שנאמר ,ינותיו לכל הצדדיםימע
ת פלגי וחוצה ברחובתיך וניויפוצו מעי"

  ".בותוויקרא שמה רח" לכן ו,"מים

 úåáåçø äîù àø÷éå)áë åë úéùàøá ( æéîø
 à÷ãë àøéá éàä àð÷úàìå çìôîì éåðá ïéðéîæã

 àã àðååâë ïååìòå ïéðáø÷ã àæøá éæç)íùåè á  (
 ïéðáø÷ ïéìà äøîùìå äãáòì ïãò ïâá åäçéðéå
 ïéøèñ ìëì éåòåáî ïåèùôúé àã ïéâáå ïååìòå

ëäî øîà úàã )æè ä éìùî (å êéúåðéòî åöåôé
 äîù àø÷éå êë ïéâáå íéî éâìô úåáåçøá äöåç

úåáåçø:  
חכמות בחוץ " ,רבי שמעון פתח ואמר

 הפסוק הזה ".תרנה ברחבות תתן קולה
 אלו ,"חכמות" מה זה .הוא סוד עליון

החכמה העליונה והחכמה הקטנה שנכללת 
 בא ".נהובחוץ תר", בעליונה ושורה בה

 החכמה העליונה היא סתומה של כל ,ראהו
 כמו , ולא נודעת ואינה בגלוי,הסתומים
 .' וגו"לא ידע אנוש ערכה"שנאמר 

 מאירה בסוד העולם ,כשמתפשטת להאיר
 כפי , והעולם הבא נברא ממנה,הבא

 והחכמה ,ד"ששנינו העולם הבא נברא ביו
 עתיד והם אחד בזמן ש,שם הזו נכסית

בסוד ] להיות[כל  ה)א שנעשה" נ,שמתעטר(
] יש[היא  אז . כפי שאמרנו,של העולם הבא

 שלא , והכל בחשאי,שמחה להיות מאירה
 ,עוד רוצה להתפשט. נשמע בחוץ לעולמים

 ,ויוצאים מן המקום הזה אש ומים ורוח
 ונעשים קול אחד שיוצא ,כמו שנתבאר
 אז משם . כמו שנתבאר,בחוץ ונשמע

 ,י הרי בפנים הוא בחשא. חוץאולהלן הו
 שנשמע הסוד עכשיו ,שלא נשמע לעולמים

צריך לתקן את שאדם  מכאן .נקרא בחוץ
 ,מי הרחובות ,"בותוברח. "ו ולבקשימעש

 ,זה הרקיע ההוא שבו מאירים כל הכוכבים
 כמו ,ן שאין מימיו פוסקיםיוהוא המעי

 ,"ונהר יצא מעדן להשקות את הגן"שנאמר 
 ושם תתן קולה עליונה ,והוא רחובות

ומשום זה אמר .  והכל אחד,הותחתונ
הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה " ,שלמה

 øîàå çúô ïåòîù éáø)ë à íù ( úåîëç
 åäéà àø÷ éàä äìå÷ ïúú úåáåçøá äðåøú õåçá
 äàìò äîëç ïéìà úåîëç éàî äàìò àæø

 úìéìëúàã àøéòæ àúîëçå]äáàîìòá [ 
)äàìòá( äîëç éæç àú äðåøú õåçá äá àéøùå 

à àìå ïéîéúñ ìëã àîéúñ éäéà äàìò òãééú
 àéìâúàá éäéà åàìåë øîà úàã äî) çë áåéà

âé (åâå äëøò ùåðà òãé àì ' úèùôúà ãë
 àîìòå éúàã àîìòã àæøá àøäðúà àøäðúàì

 äéðî éøáúà éúàã]ãë[ ïðú] éúàã àîìò
åéá éøáúà"éàä àéñëúàå ã[ ïåðéàå ïîú äîëç 

 ãúòúàã àðîæá ãç>ð"ð øèòúàã à" à
ãáòúàã<ãë éúàã àîìòã àæøá àìë  ïøîà÷

 àìã éàùçá àìëå àøäðúàì äåãç àåä ïéãë
øáì òîúùà) ùð( àèùôúàì àéòá åú ïéîìòì 

 äîë àçåøå àéîå àùà øúà éàäî ÷éôðå
øîúàãà øáì à÷ôðã àì÷ ãç ãéáòúàå 

 åäéà ïìäìå ïîúî ïéãë øîúàã äîë òîúùàå
 ïéîìòì òîúùà àìã åäéà éàùçá åâì àäã õåç

á ïàëî õåç éø÷à àæø òîúùàã àúùä øá éò
äéúãéáòá àð÷úàì ùðá úåáåçøá àìàùìå 

 àéáëë ìë äéáã àòé÷ø àåää àã úåáåçø ïàî
 ïé÷ñô àì éåîéîã àòåáî åäéàå ïéøäðãë äî

 øîà úàã)é á úéùàøá ( ïãòî àöåé øäðå
 äìå÷ ïúú ïîúå úåáåçø åäéàå ïâä úà úå÷ùäì

                                                           

 .)הערת הזוהר(א ” עד עא
 ).הערת הזוהר(א ”פקודי רכו ע ב
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 שכתוב , כמו שנאמר"הכן בחוץ" ,' וגו"לך
 שהרי מכאן עומד המעשה ,"נהובחוץ תר"
כי שאל נא " שכתוב ,הלשאלתקן ודבר ל

 ולמקצה השמים ועד ,'לימים ראשנים וגו
זו  ,"ועתדה בשדה לך". "קצה השמים

ר שידע האדם  ואח.'השדה אשר ברכו ה
 מה ,ן את עצמו בהיתקיאת סוד החכמה ו

 זו הנשמה של ,"ובנית ביתך אחר"כתוב 
 ועל . ויעשה איש שלםשיתקן ,אדם בגופו

 ,םלֹוַש כשחפר יצחק ועשה באר ְּב,כן
  לו קרא)שיהיה שלם(לאותו השלום 

 אשרי הצדיקים . והכל כראוי,רחובות
 ,את העולם לקיים ה"שמעשיהם לקב

 , ישכינו ארץ" ישרים ישכנו ארץכי"שכתוב 
  .והרי פרשוה

 äîìù øîà àã ïéâáå ãç àìëå äàúúå äàìò
)æë ãë éìùî (î õåçá ïëä äãùá äãúòå êúëàì

åâå êì ' øîúàã äîë õåçá ïëä]áéúëã) [áéúëå( 
)ë à íù ( àãéáò àîéé÷ ïàëî àäã äðåøú õåçá

 áéúëã àìàùì äìîå àð÷úúàì)áì ã íéøáã (
åâå íéðåùàø íéîéì àð ìàù éë ' íéîùä äö÷îìå

 äãù àã êì äãùá äãúòå íéîùä äö÷ ãòå
åäé åëøá øùà" ä)æë æë úéùàøá( òãðéã øúáå 

 äî äá äéîøâ ïé÷úéå àúîëçã àæø ùð øá
 áéúë)æë ãë éìùî ( àã êúéá úéðáå øçà

 øáâ ãéáòúéå ï÷úúéã äéôåâá ùð øáã àúîùð
íìùá àøéá ãáòå ÷çöé øôç ãë àã ìòå íéìùà 

íìù àåääìá >ð"íéìù éåäîì à< äéì éø÷ 
 àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ úåàé à÷ãë àìëå úåáåçø

ïåäéãáåòãâá÷ éáâì "àîéé÷ì ä áéúëã àîìò 
)íùàë á  ( õøà åðéëùé õøà åðëùé íéøùé éë

äåî÷åà àäåã:  
 , אמר רבי שמעון".ויהי כי זקן יצחק"

ולחושך ויקרא אלהים לאור יום "כתוב 
 . הפסוק הזה בארוהו ונתבאר,"קרא לילה

 , כל מעשי הקדוש ברוך הוא,בא וראהאבל 
 וכל . והכל בסוד עליון,הם דברי אמתכולם 

דברי אמונה וסודות  כולם הדברי התור
 לא זכה יצחק ,ובא וראה. עליונים כראוי

 אבל . שלא סמו עיניו ולא כהו,כמו אברהם
 כמו , סוד האמונה,כאן הוא סוד עליון

ויקרא אלהים לאור " שכתוב ,שנתבאר
 ואורו , שהוא אור היום, זה אברהם,"יום

  הולך ומאיר ומתחזק בתקון

 ÷çöé ï÷æ éë éäéå) æë úéùàøáà ( éáø øîà
 áéúë ïåòîù)íùä à  (éäìà àø÷éå" íåé øåàì í

àø÷ éàä äìéì àø÷ êùçìåä øîúàå äåî÷åà 
á÷ã éåãáåò ìë éæç àú ìáà" ïéìî ïåðéà åäìë ä

 àúééøåàã éåìî ìëå äàìò àæøá àìëå èåù÷ã
 úåàé à÷ãë ïéàìò ïéæøå àúåðîéäî éìî åäìë
 éåðéò åîñ àìã íäøáàë ÷çöé äëæ àì éæç àúå

àìå àæø àëä åäéà äàìò àæø ìáà åäë 
éäìà àø÷éå áéúëã øîúàã äîë àúåðîéäîã" í

 àîîéã àøåäð åäéàã íäøáà àã íåé øåàì
äéìéã àøåäðååàðå÷úá ó÷úúàå øéäðå ìéæà   

  áî÷/à  
ואברהם זקן בא " , מה כתובלכןו. היום

 והוא . באותם האורות שמאירים,"בימים
שנאמר  אז הולך ומאיר כמו ,)ומאיר( ,זקן

 áéúë äî êë ïéâáå àîåéã)à ãë úéùàøá (
 ïéøäðã ïéøåäð ïåðéàá íéîéá àá ï÷æ íäøáàå

 áéñ åäéàå)øéäðå( úàã äîë øéäðå ìéæà ïéãë 
                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ר "ואין שופ' הרמז שלמעלה שלום במו פירוש שהיה שלום ולא רבו עליה א
 שלא קרא שם הבאר רחובות אלא כוון לקרות שם השלום הדבוק בו דהיינו היסוד שהוא מבוע דבירא ב

הבאר בעצמו קרא רחובות ואמר דליתא שהיסוד נקרא רחובות ל ש"ק דהוה ס"ש חולק על ת"רחובות ור
 ).א"נ(וליסוד קרא יצחק רחובות 

ז וכוונתו לקיימא עלמא להעמיד היסוד הנקרא קיימא דעלמא "חופר בארות מענייני העה  דוגמת יצחקג
צדיק לתת לה קיום והעמדה ובכל המעשים צריך ליחד ה' א ישכינו ארץ פירוש ישכינו היסוד בארץ מ"וז

 ).א"נ(ת "שם שמים ת' ס וכל מעשיך יהיו לשם שמים ליחדא שם שהוא מ"דוגמת אבותינו הקדושים וז
  .אריכות ביהל אור' עי ד
 ).א"נ(ה בפנים אחרים "ל ותאמר בין חבריא עד" במדרש רזה
ימים החסד מאיר בהם עד היסוד ששם הוא מתנוצץ היום ומשם ואילך ' ק ו"ת שהוא ו" פירוש שהתו
 ).א"נ(ח "ז. 'ה מליל
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ויקרא " לכן ו,"הולך ואור עד נכון היום"
זה  ,"קרא לילהולחושך " ".אלהים לאור יום

לך לקבל לתוכו  והוא ה, חושך שהוא,יצחק
 , כשהוא זקן מה כתובלכן ו.את הלילה

 ,"תועיניו מראנה ויהי כי זקן יצחק ותכהי"
 ולהדבק החשך שרצה ל,כך זה ודאי

זר בנו בא רבי אלע.  בדרגתו כראוי)שךובח(
 אברהם מאיר , יפה, אמר לו.ונשק ידיו

 יצחק נחשך מהצד של ,מצד של דרגתו
ועיני ישראל " שכתוב , ויעקב למה,דרגתו

 כתוב , כך זה ודאי, אמר לו".כבדו מזקן
 . ולא מזקנו"מזקן" כתוב . ולא כהו"כבדו"

 מאותו צד ,מזקן של יצחק ,"מזקן"אלא 
אבל  , לא יוכל לראות להסתכל כראוי,כבדו

 , אבל יצחק כהו ודאי מכל וכל.לא כהו
 ,שהרי אז נאחז בו הלילה , חושךונעשה

  ".קרא לילהולחושך " התקייםו

 øîà)çé ã éìùî (ä ïåëð ãò øåàå êìåä ïéâáå íåé
 êë)ä à úéùàøá( éäìà àø÷éå" íåé øåàì í

äéàã ÷çöé àã äìéì àø÷ êùçìåå åäéàå êùç 
 áéñ ãë åäéà êë ïéâáå äéåâá àéìéì àìá÷ì ìéæà

 áéúë äî)à æë íù( ïéäëúå ÷çöé ï÷æ éë éäéå 
 àëùçúàì àòáã éàãå àåä éëä úåàøî åéðéò

 à÷áãúàìå)êùçá (ë äéâøãá àúà úåàé à÷ã
æòìà éáøùðå äéøá øà éåãé ÷" íäøáà øéôù ì

 êùçúà ÷çöé äéìéã àâøãã àøèñî øéäð
 áéúëã éàîà á÷òé äéìéã àâøãã àøèñî)íù 

é çî (à ï÷æî åãáë ìàøùé éðéòå" éàãå àåä éëä ì
 àìà åð÷æî àìå áéúë ï÷æî åäë àìå áéúë åãáë
 ìëåé àì åãáë àøèñ àåääî ÷çöéã ï÷æî ï÷æî

áà éæç à÷ãë àìëúñàì úåàøì ìáà åäë àì ì
 àäã êùç ãéáòúàå ìëå ìëî éàãå åäë ÷çöé
 àø÷ êùçìå íéé÷úàå äìéì äéá ãéçàúà ïéãë

äìéì:  
 שנכלל ,"לוויקרא את עשו בנו הגד"

ויאמר הנה נא " .מצדו של הדין הקשה
 רבי אלעזר ,"זקנתי לא ידעתי יום מותי

 ,' וגו"אשרי אדם עוז לו בך" ,פתח ואמר
ם בו את ה וֹש"אשרי האיש שמתחזק בקב

יכול כחנניה מישאל ועזריה , תקפו
הן איתי אלהנא די " ,שהתחזקו ואמרו

אנחנא פלחין יכול לשזבותנא מגו אתון 
הן " [נורא יקידתא ומן ידך מלכא ישזיב

אתנו אלהינו שאנו עובדים יכול להצילנו 
 ומידך המלך ,מתוך כבשן האש היוקדת

ד ו שאם לא יציל ולא יעמ,בא וראה]. יציל
 נמצא ששמו של ,עליהם הקדוש ברוך הוא

 כמו ,הקדוש ברוך הוא לא יתקדש בעיני כל
 , אלא כיון שידעו שלא אמרו כראוי.שאמרו

 והן לא ידוע להיות לך המלך ,חזרו ואמרו
 ידוע להיות לך , בין יציל בין לא יציל,'וגו

 ושנינו שיחזקאל הודיע להם ,'המלך וגו
 ברוך  שהקדוש, ושמעו וקבלו ממנו,דבר

 ואז , כדי שיקבלו שכר,הוא לא עמד עליהם
 "והן לא ידיע להוי לך מלכא", חזרו ואמרו

]. ' וכווהן לא ידוע להיות לך המלך[ 'וגו
 הקדוש ברוך ,אלא לא יתחזק אדם שיאמר

 אבל ישים ,הוא יצילני או יעשה לי כך וכך
 כשהוא ,ע לויה שיסי"חו בקבואת כ

ללכת משתדל באותם המצוות של התורה ו

 ìåãâä åðá åùò úà àø÷éå)à æë íù (
 àð äðä øîàéå àéù÷ àðéãã äéøèñî ììëúàã

 éúåî íåé éúòãé àì éúð÷æ)á íù ( øæòìà éáø
 øîàå çúô)å ãô íéìäú ( êá åì æåò íãà éøùà

åâå 'á÷á äéá ó÷úúàã ùð øá äàëæ" éåùéå ä
åëé äéá äéô÷åú äéøæòå ìàùéî äéððçë ì

 åøîàå åô÷úúàã)æé â ìàéðã ( éã àðäìà éúéà ïä
 àøåð ïåúà åâî àðúåáæùì ìåëé ïéçìô àðçðà
 àì éàã éæç àú áéæùé àëìî êãé ïîå àúãé÷é

á÷ åäééìò íéé÷úà àìå áéæùé" äéîù çëúùà ä
á÷ã" åøîàã äîë àìëã åäééðéòá ùã÷úé àìã ä

é à÷ãë åøîà àìã åòãéã ïåéë àìà åøãäà úåà
åâå àëìî êì éåäì òéãé àì ïäå åøîàå ' áéæùé ïéá

áéæùé àì ïéáàåâå àëìî êì éåäì òéãé  ' ïðéðúå
 äéðî åìéá÷å åòîùå ìà÷æçé åäì òãåà äìîã

á÷ã" àøâà ïåìá÷éã ïéâá åäééìò íéé÷úà àì ä
 àëìî êì éåäì òéãé àì ïäå åøîàå åøãäà ïéãëå

åâå 'á÷ àîééã ùð øá ó÷úúé àì àìà" ä
 éåùé ìáà êëå êë éì ãéáò åäéà åà éððéáæùé

á÷á äéá äéô÷åú" äéì òééñéã ä> åäéà ãë
ìãúùà< êäéîìå àúééøåàã ïéãå÷ô ïåðéàá 

 äàëãúàì ùð øá éúàã ïåéëã èåù÷ çøàá

                                                           

אחרי מות נז ' ק פ"א ובזוה"עוד פסחים קיח ע' ד הענין בארוכה ועי"דף לז ע' ש רבה פרשה ז"שיה' עי א
  ).ו"לש(ט "ז ובשמות רבה פ"ובאגדת בראשית פ' לג סימן ו' ר פ"א ובויק"ע
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 ודאי , שכיון שאדם בא להטהר.בדרך אמת
ה שהוא " ובזה יתחזק בקב.עים לוימסי

חו ו שלא ישים את כ, ויתחזק בו,יע לוייס
 ,"לות בלבבםימס" ".עוז לו בך" לכןו, באחר

 אלא ,שיעשה לבו כראוי בלי הרהור אחר
ר בכל ושבת לעביכמסלה הזו שהיא מתי

רי אש" ,דבר אחר.  כאן כך גם,מקום שצריך
ז וע' ה" כמו שנאמר "זוע" ,"אדם עוז לו בך

ק ו משום שצריך אדם לעס".לעמו יתן
 שכל ,שמו של הקדוש ברוך הואבתורה ל

 טוב , לשמהעוסקסק בתורה ואינו ועמי ש
 מה זה ".לות בלבבםימס" .לו שלא נברא

לו לרכב וס" כמו שנאמר ,"לות בלבבםימס"
 זו התורה ההיא שהוא ,"בערבות ביה שמו

 בה להרים את הקדוש ברוך הוא קעוס
  .ולעשותו חטיבה בעולם

á÷á äéá ó÷úúé àãáå éàãå äéì ïéòééñî" ä
 äéô÷åú éåùé àìã äéá ó÷úúéå äéì òééñé åäéàã

á åì æåò êë ïéâáå àøçàá íááìá úåìñî ê
 àøçà àøåäøä àìá úåàé à÷ãë äéáì ãéáòéã
 àøáòàì àáùééúî éäéàã äìéñî éàäë àìà
 éøùà øçà øáã éîð éëä êéøèöàã øúà ìëá

 øîà úàã äîë æò êá åì æåò íãà) èë íéìäú
àé (åäé" øáì äéì êéøèöàã ïéâá ïúé åîòì æò ä

á÷ã äéîùì àúééøåàá ÷ñòúéã ùð" ïàî ìëã ä
åàá ÷ñòúàã äéì áè äîùì ìãúùà àìå àúééø

 íááìá úåìñî éàî íááìá úåìñî éøáúà àìã
 øîà úàã äîë)ä çñ íù ( úåáøòá áëåøì åìåñ

 äá ìãúùà åäéàã àúééøåà àéää àã åîù äéá
á÷ì äéì àîøàì" àáéèç äéì ãáòîìå ä

àîìòá:  
 כל מעשיו של יעקב היו לשמו ,בא וראה

 הקדוש ברוך לכן ו,של הקדוש ברוך הוא
 שלא זזה ממנו ,הוא היה עמו תמיד

 שהרי בשעה שקרא לו יצחק את .השכינה
 והשכינה , יעקב לא היה שם,עשו בנו

רבי .  ורבקה הודיעה ליעקב,הודיעה לרבקה
 אם חס וחלילה ,בא וראה ,יוסי אמר

לא היה יעקב  ,באותו זמן היה מתברך עשו
 אלא מעם הקדוש ברוך הוא ,לעולםשולט 
 ,בא וראה .במקומו כראוי והכל בא ,זה היה
 ריה ו,"הבת את יעקבוורבקה א"כתוב 
הנה " שלחה בשביל יעקב לכן ו.נתבאר

שמעתי את אביך מדבר אל עשו אחיך 
 בזמן ,' וגו"ליוועתה בני שמע בק, לאמר

צריך היצר הרע  ו,ערב פסחהיה ההוא 
  סודשהיא  להשליט את הלבנהלהתבער ו

÷ã àîùì ååä éåãáåò ìë á÷òé éæç àúá" ä
á÷ êë ïéâáå" äéðî éãòà àìã øéãú äéîò äåä ä

 åùòì ÷çöé äéì àø÷ã àúòùá àäã àúðéëù
ïîú äåä àì á÷òé äéøáà äì úòãåà àúðéëùå 

 øîà éñåé éáø á÷òéì äéì úòãåà ä÷áøå ä÷áøì
ç éà éæç àú"åá àì åùò êøáúé àðîæ àåääá 

ïéîìòì á÷òé èåìùéâá÷ íòî àìà " àìëå äåä ä
÷ãë àúà äéøúàáéæç àã ä÷áøå éæç àú 

 áéúë á÷òé úà úáäåà)çë äë úéùàøá ( àäå
øîúàä äðä á÷òéã äéðéâá úøãù êë ïéâáå 

 øîàì êéçà åùò ìà øáãî êéáà úà éúòîù
åâå éìå÷á òîù éðá äúòå') ç æë íù( àåääá 

 àøòáúàì òøä øöé éòáå äåä çñô áøò àðîæ
àæø àøäéñ äàèìùìå  

  áî÷/á  

                                                           

ח "ז. אביך הכוונה שמעתי השכינה הנקראת את אביך כנזכר פרשה בראשית ש הנה שמעתי את" ומא
ל שמעה אלא השכינה "ש במאורות נתן ובהכי דייק שומעת הווה דהול"כמ' ש ורבקה שומעת היינו מ"ומ(

 ).א"נ) (ן"מאי. ד"א הארכתי בס"מצוה אותך ובמ' י מ"ש לאשר אנ"שומעת תדיר והיא אמרה ליעקב וז
מה לתקן ר ובא דרך ער"עולם בקלקול פגמו של אדההו היה מתברך עשו היה נשאר "ש שאם ח" ומב

 ).א"נ(י ערמה כדבסמוך "ר שהיה ע"פגם אדה
 .ד הרמז"א א ע”א במגילת אסתר ע"בהגר' עי ג
 כלומר ראיה שלא זזה השכינה מיעקב דכתיב ורבקה אוהבת את יעקב סתם לאהבת הטוב במה שהוא ד
 ).א"נ(טוב 
היתה במקום נ רמז כאן שרבקה "א.  מסברא קאמר שמיד שלחה אחריו ולא נתרשלה עד שיבא מאליוה

א ורבקה אוהבת את יעקב שהוא סוד אדם כדי לתקן הפגם הראשון עשתה הענין ושדרת בגיניה "חוה ולז
ש ועתה בני שמע בקולי לתקן מה ששמעת בהיותי חוה שחטאת אך עתה בני שמע שאתה "וז(ח "ז. דיעקב

י השכינה מצוה אותך א דע כ"וכי תימא שבאיסור אין חיוב לבן לשמוע לאו. חייב לשמוע לי שאתה בני
 ).א"נ(ן "מאי. ל"ש רז"מצוה אותך כמ' ש לאשר אני מ"וז



 øäæúéùàøá 

643 

רבי . י תבשילים ולכן עשתה שנ,האמונה
 כאן רמז שעתידים בני יעקב ,יהודה אמר

ואחד '  אחד לה,להקריב שני שעירים
 הקריבה שני לכן ,לעזאזל ביום הכפורים

 ,אחד בשביל הדרגה שלמעלה ,גדיי עזים
 ואחד כדי להכניע את דרגתו של עשו שלא

 , ועל כן שני גדיי עזים.על יעקבישלוט 
לו יין ויבא . "ומשניהם טעם יצחק ואכל

ממקום  מזי רמז ר"ויבא לו יין" ".וישת
 .של עשו מאותו מקום ,רב אותוירחוק ק

 רמז מהיין ההוא שכל ,רבי אלעזר אמר
 ,השמחה נמצאת בו כדי לשמח את יצחק

 כשרוצים שמחה לשמח את ,שצריך שמחה
ויבא לו יין " ועל כן , שלו)הלוים(צד 
  ".וישת

ø ïéìéùáú éøú úãáò àã ìòå àúåðîéäîã éá
 á÷òéã éåðá ïéðéîæã àëä æîø øîà äãåäé

åäéì ãç íéøéòù éðù àáø÷ì" ìæàæòì ãçå ä
íéæò ééãâ éðù úáéø÷ êë ïéâáå éøåôëã àîåéáà 

 äéâøã àééôëì ïéâá ãçå àìéòìã àâøã ïéâá ãç
 åùòã>àìã <)àìå( àã ìòå á÷òéã äéìò èåìùé 

 àáéå ìéëàå ÷çöé íéòè åäééåøúîå íéæò ééãâ éðù
 ïéé åìúùéå) äë æë úéùàøá(æîø ïéé åì àáéå á 

>æéîø< øúà àåääî äéì áéø÷ ÷éçø øúàî 
)åùòã( åãç ìëã ïéé àåääî æîø øîà øæòìà éáø 

 éòáã ÷çöéì äéì àúãçì ïéâá äéá çëúùà
 àøèñ àúãçì äåãç ïééòá à÷ãë äåãç)éàåéìã (

>äéìéã<úùéå ïéé åì àáéå àã ìòå :  
 אלו ,' וגו"ותקח רבקה את בגדי עשו"

 ואלה ,הלבושים שהרויח עשו מנמרוד
 ובאו ,לבושי כבוד שהיו מאדם הראשון

 ,היה צד צידהנמרוד  ובהם ,לידי נמרוד
 .' וגו"'ר ציד לפני הוביהוא היה ג"שכתוב 

ועשו יצא לשדה ונלחם בקרב עם נמרוד 
 , ולקח ממנו את הלבושים הללו,והרג אותו

ויבא עשו מן השדה והוא "זהו שכתוב 
 ,"והוא עיף" כתוב כאן , ובארוה,"עיף

ועשו ". כי עיפה נפשי להרגים"וכתוב שם 
 ,היה מעלה את אותם הלבושים לרבקה

 ואותו היום לא ,ובהם היה יוצא וצד ציד
 . ויצא לשדה והתעכב שם,לקח אותם

 לא היו מעלים ,וכשעשו היה לובש אותם
 אז , כיון שיעקב לבש אותם.ריחות כלל

 משום ,העלו ריחותשבה האבדה למקומה ו
 לכן ו,שיפיו של יעקב היה יפיו של אדם

. חזרו בשעה ההיא למקומם והעלו ריחות
 שהוא )היה( יפיו של יעקב ,אמר רבי יוסי

 , והרי שנינו, איך אפשר.יפיו של אדם
תפוח עקבו של אדם הראשון מכהה גלגל 

 אמר לו , ואם תאמר שכך היה יעקב,חמה
 טרם תחילה ב, ודאי שכך היה,רבי אלעזר

 לא היו יכולים כל ,חטא אדם הראשון
 , כיון שחטא,הבריות להסתכל ביפיו

 ונעשה בן מאה ,נמךוהשתנה יפיו ורומו ה

åâå åùò éãâá úà ä÷áø ç÷úå ')åè íù ( ïéìà
ãåøîðî åùò çååøã ïéùåáì ïåðéàâ éùåáì ïéìàå 

 ø÷é]ã[ ãåøîðã àãéì åúàå ïåùàøä íãà ïî ååä
 áéúëã ãåøîð äãéö ãö äåä åäáå)è é úéùàøá (

ãéö øåáâ äéä àåäãåäé éðôì "åâå ä ' ÷ôð åùòå
 çâàå àì÷çì áñðå äéì ìè÷å ãåøîðá àáø÷ äéá

 áéúëã àåä àãä äéðî ïéùåáì ïéìà)èë äë íù (
 áéúë äåî÷åàå óéò àåäå äãùä ïî åùò àáéå

 íúä áéúëå óéò àåäå àëä)àì ã äéîøé ( éë
 ïåðéàì ïåì ÷éìñ äåä åùòå íéâøåäì éùôð äôéò
 äãéö ãöå ÷éôð äåä åäáå ä÷áøã äáâì ïéùåáì

 ïåì ìèð àì àîåé àåääå áëòúàå àì÷çì ÷ôðå
 ïéçéø ïé÷ìñ ååä àì åùò ïåì ùéáì äåä ãëå ïîú
 äãáà úáú ïéãë á÷òé ïåì ùéáìã ïåéë ììë
 á÷òéã äéøôåùã ïéâá ïéçéø å÷éìñå äøúàì

äéøôåùä àéääá åøãäà êë ïéâáå äåä íãàã 
 éñåé éáø øîà ïéçéø å÷éìñå åäééøúàì àúòù

 á÷òéã äéøôåù)äåä (>åäéàã< íãàã äéøôåù 
>øùôà êéà< íãàã åá÷ò çåôú ïðéðú àäå 

 äåä êëã àîéú éàå äîç ìâìâ ääëî ïåùàøä
à á÷òé" àúéîã÷á äåä éëä éàãå øæòìà éáø ì

ïåùàøä íãà áç àì ãòå ïééøá ìë ïéìëé ååä àì 

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב ” קמה עא
 .זוהר הרקיע'  ועי).א"ד) (תרי תנועי בלק קפט א' יפ (ב
 ).ו"לש(א "פ יתרו צד ע"בס' א ועי"א קא ע"לעיל נח ע' עי ג
 ).הערת הזוהר(א ”ב ויקרא סד ע" קלז עד
 ).א"ד( אלא שופריה והיינו דאתגלגל ביה כדאיתא בתיקונים צו הרי לא קאמר כעין שופה
 ).ג"ב קיא ע"ה ח"דע" (כתנות עור"ו" כתנות אור"ב בעניין "לעיל לו ע' עי ו
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 יפיו של אדם הראשון ,ובא וראה. אמות
פי ו שהאמונה העליונה תלויה בי,הוא סוד

 ,"אלהינו עלינו' עם הוויהי נ" לכן ו,ההוא
 יפיו  וזהו ודאי,"'לחזות בנעם ה"וכתוב 

  . והכל הוא סוד עליון,של יעקב

 éðúùà àèçã ïåéë äéøôåùá àìëúñàì ïééøá
äéîåø êàîúðå äéøôåùà äàî øá ãéáòúàå 

 ïåùàøä íãàã äéøôåù éæç àúå ïéîà åäéà àæø
 ïéâáå àøôåù àåääá àééìú äàìò àúåðîéäîã

 êë)æé ö íéìäú (åäé íòð éäéå"ðéäìà ä" åðéìò å
 áéúëå)ã æë íù (åäé íòåðá úåæçì" àåä àãå ä

åäéà äàìò àæø àìëå éàãå á÷òéã äéøôåù:  
בא  ".וירח את ריח בגדיו ויברכהו"

 , וירח את ריח הבגדים לא כתוב,וראה
 עוטה אור"מו שנאמר  כ,אלא ריח בגדיו

 , דבר אחר".כשלמה נוטה שמים כיריעה
 ,"וירח את ריח בגדיו ויברכהו" )זה הוא(

 העלו ריחות , אותםיעקב לבששכיון ש
 )שהריח( ועד שלא הריח ,באותה השעה

 שהרי אז ידע ,את ריח לבושו לא ברך אותו
 לא , שאם לא ראוי,שהוא ראוי להתברך

 . הללו עמוהיו עולים כל הריחות הקדושים
". וירח את ריח בגדיו ויברכהו"זהו שכתוב 

ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו "
 יש אומרים , הואוםסת דבר "ויאמר" ".'ה

.  ויש אומרים שיצחק היה,שהיתה השכינה
 ,"שדה"איזה  ,"'כריח שדה אשר ברכו ה"

 השדה שהאבות ,זה שדה התפוחים
 סומכים אותו )חומדים(העליונים 

  .תקנים אותוומ

 åäëøáéå åéãâá çéø úà çøéå)åë æë úéùàøá (
 çéø úà çøéå éæç àú]ä[ àìà áéúë àì íéãâá

 øîà úàã äîë åéãâá çéø)éìäúá ã÷ í (äèåòá 
 øçà øáã äòéøéë íéîù äèåð äîìùë øåà]ð" à

àåä àã[ ïåéëã åäëøáéå åéãâá çéø úà çøéå 
 àúòù àéääá ïéçéø å÷éìñ á÷òé ïåì ùéáìàã

ãòå çøà àìã ]ð"çøàã à[ >ïéçéø <)àçéø( 
ïéãë àäã äéëøá àì äéùåáìã) àìéæçúàã òãé  

àëøáì àåä( ]àëøáúàì àåä éæçã òãé[ àì éàã 
éæçúà àëøáúàìâ ïéçéø éðä ìë å÷éìñ àì 

]ïéùéã÷[ çéø úà çøéå áéúëã àåä àãä äéãäá 
 äãù çéøë éðá çéø äàø øîàéå åäëøáéå åéãâá

åäé åëøá øùà"äã )àøáæë æë úéù ( äìî øîàéå
àåä íéúñäúåä àúðéëù éøîàã úéà å úéàå 

åäé åëøá øùà äãù çéøë äåä ÷çöé éøîàã" ä
íéçåôúã äãù àã äãù ïàîæ ïäáàã äãù 

 ïéàìò)ãéîçå (]ïéëîñ[ >åëéîñ < ïéð÷úîå äéì
äéì:  

ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני "
 , אמר רבי אבא".הארץ ורב דגן ותירוש

פתח רבי אבא ( אבל , בארוהוהפסוק הזה
' שיר המעלות אל ה" ,בא וראה )ואמר

 כמה שירות ".בצרתה לי קראתי ויענני
ני הקדוש ותשבחות אמר דוד המלך לפ

ן את דרגתו  והכל כדי לתק,ברוך הוא

éäìàä êì ïúéå" éðîùîå íéîùä ìèî í
 ùåøéúå ïâã áåøå õøàä)íùçë  ( àáà éáø øîà

 ìáà äåî÷åà àø÷ éàä)øîàå àáà éáø çúô (
]éæç àú[) à ë÷ íéìäú (ìà úåìòîä øéùåäé " ä

 ïçáùåúå ïéøéù äîë éððòéå éúàø÷ éì äúøöá
á÷ éî÷ àëìî ãåã øîà" àð÷úàì ïéâá àìëå ä

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ” בראשית לג עא
. 'ט וע"בא עמוד ס' לקמן פ' ז וע"ריעמוד נח ' לעיל פ' ה וע"ל אור הספירות שהם אור לבושו של קב" רב

לאדם ולאשתו עשה "זה ש ב שם מתבאר בחינה זו היא כנגד"א קיב ע"ז עם בהגר"תיקו'  עי.)א"נ(מ "א
 . והן אותן שלא זכו אל הנשמה ואין להם לבושא,"נשמתין ערטילאין כתנות אור

 .ו"נמחק בדפ ג
 ).הערת הזוהר(ב ” קב עד
ע " מדכתיב ראה משמע שמדבר לאחר והיינו דשכינתא אמרה ליצחק ראה ריח בני כי יש לו ריח גה

 ).א"נ(וראוי שתברכהו 
 ).א"נ(ה ראה אדני המלך ריח בני כריח שדה וראוי לברכה ואז הסכים עמו וברכיה ” שיצחק אמר להקבו

. פירוש שדה של תפוחין דגווני האבות הם חוור וסומק וירוק והתפוח כוללם ).הערת הזוהר(ב ” רמט עז
 ).א"נ(ח "ז
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ויעש דוד " כמו שנאמר ,ולעשות לו שם
 כשראה )לו( והשירה הזו אמר ".שם

עזר רבי אל). של יעקב(המעשה הזה ליעקב 
 בשעה )שהרי( , יעקב אמר השירה הזו,אמר

שאמר לו אביו גשה נא ואמשך בני האתה 
   שהיה)משום( אז ,זה בני עשו אם לא

 øîà úàã äîë àîù äéì ãáòîìå äéâøã)ù" á
âé ç ( øîà àã àúøéùå íù ãåã ùòéå>ð" àäéì< 

àîç ãë) äéì( á÷òéì àã àãáåò >ð"á÷òéã à< 
 àã àúøéù øîà á÷òé øîà øæòìà éáø)>ð"à <

àäã ( àúòùá êùîàå àð äùâ éåáà äéì øîàã
 àì íà åùò éðá äæ äúàä éðá)ïéãëäåä ( ] ïéâá

äåäã[  
  âî÷/à  

 שפחד שאביו יכיר ,יעקב בצרה גדולה
 ,"ולא הכירו" , מה כתוב,אותו ויודע לפניו

ת וריכי היו ידיו כידי עשו אחיו שע
בצרתה לי ' אל ה" , אז אמר.ויברכהו

פת הצילה נפשי מש' ה". "קראתי ויענני
 זוהי הדרגה שעשו ,"שקר מלשון רמיה

 שפת ,)ומה( , שהיא שפת השקר,שרוי בה
 בשעה שהביא אותו הנחש קללות על ,שקר

 ובהתחכמות ובעקמימות הביא ,העולם
  . שהתקלל העולם,קללות

 äéì òãé éåáàã ìéçãã éâñ å÷àòá á÷òé
 áéúë äî äéî÷ òãåîúùàå)âë æë úéùàøá (

ãéë åéãé åéä éë åøéëä àìå úåøéòù åéçà åùò é
åäé ìà øîà ïéãë åäëøáéå" éúàø÷ éì äúøöá ä

éððòéå )à ë÷ íéìäú -á  (åäé" éùôð äìéöä ä
 åùòã àâøã àåä àã äéîø ïåùìî ø÷ù úôùî

 ø÷ù úôù åäéàã äéá àéøù>ð"åäî à< úôù 
 ìò ïéèååì àéåç àåää éúééàã àúòùá ø÷ù
 àéèìúàã ïéèååì éúééà åîé÷òáå åîéëçáå àîìò

îìòà:  
 בשעה שאמר יצחק לעשו ,בא וראה

 ,א" בה,"וצא השדה וצודה לי צידה"
 , ויצא עשו כדי שיתברך מיצחק,ובארוה

 אמר לּוִא ְש,"'ואברככה לפני ה"שאמר לו 
לפני " כיון שאמר ,יפה ,ואברככה ולא יותר

 באותה השעה הזדעזע כסא כבודו של ,"'ה
א נחש ֵצֵי איך ו, אמרה,הקדוש ברוך הוא

בשעה .  בהם הקללות וישאר יעקבמאותן
 ובא לפני יעקב ,ההיא הזדמן מיכאל

 וראה את גן עדן , וידע יצחק,והשכינה עמו
 נכנס , וכשנכנס עשו.עם יעקב וברכו לפניו

ויחרד יצחק חרדה " ועל כן ,עמו גיהנם
 שחשב שעשו לא היה בצד ,"לה עד מאדוגד

ואברכהו גם ברוך " , פתח ואמר.ההוא
דמן יעקב בחכמה  הזלכן". יהיה

 ,ובעקמומיות שהביא ברכות על יעקב
 לקחו ונ, אדם הראשוןדוגמתשהוא כ

 שכמה , שהוא שפת שקר,מאותו הנחש
 כדי , וכמה דברי שקר עשה,שקר אמר

 åùòì ÷çöé øîàã àúòùá éæç àú) úéùàøá
â æë (äá äãéö éì äãåöå äãùä àöå" äåî÷åàå à

éì øîà÷ã ÷çöéî êøáúéã ïéâá åùò ÷ôðå ä
åäé éðôì äëëøáàå" àìå äëëøáàå øîà åìàã ä

åäé éðôì øîàã ïåéë úåàé øéúé" àúòù àéääá ä
éñøë òæòãæà)ä(á÷ã àø÷é "äà ÷åôéã äîå äøîà 

 àéääá åäá á÷òé øàúùéå ïéèååì ïåðéàî àéåç
ìàëéî ïîãæà àúòùá á÷òéã äéî÷ àúàå 

äéãäá àúðéëùåâ÷çöé òãéå ã ïãò ïâì àîçå 
ëøáå á÷òéã äéãäá ìàò åùò ìàò ãëå äéî÷ äé

 àã ìòå íðäéâ äéãäá)âì íù(  ÷çöé ãøçéå
 åùò äåä àìã áùçã ãàî ãò äìåãâ äãøç

 øîàå çúô àøèñ àåääá)íù ( íâ åäëøáàå
 àúîëçá á÷òé ïîãæà êë ïéâá äéäé êåøá
 åäéàã á÷òéã äéìò ïàëøá éúééàã åîé÷òáå
 àéåç àåääî åìèðúàå ïåùàøä íãàã àðååâë

                                                           

ו "שלא יהיה בה צורה שתהיה דוגמתה למטה ח לפי שצורתו של יעקב חקוקה בכסא לכך נזדעזע א
בקללות כי צריכה השכינה להסכים משום ועצת מלאכיו ישלים לפיכך אשתדל שיתברך יעקב ולא עשו 

 ).א"נ(
מ שתמצא "ל כ" גימטריא שכינה ולכן ארז במילואו מיכאל שם כי מיכאלם שבכל מקום שהשכינה שב

א בימין ולכך מיכאל רימין וכוס של ברכה צריך לאתקשוהטעם לפי שהוא אל ה. מיכאל שם גילוי שכינה
 ).א"נ(ת יעקב "ולא רפאל שהוא ת

 ).א"נ( שהשכינה שם ג
 ).א"נ) (ח"ז( אליו ע"ע עתה חזר ג" כנגד ויגרש את האדם שנתגרש מגד
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 לכן .להטעות ולהביא קללות על העולם
 כדי ,בא יעקב בחכמה והטעה את אביו

ל ממנו מה וטילהביא ברכות על העולם ול
 . ומדה כנגד מדה היתה.םשמנע מן העול
ויאהב קללה ותבואהו ולא "ועל כן כתוב 

 עליו כתוב ".חפץ בברכה ותרחק ממנו
ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית "

 ובא יעקב , ונשאר בו לדורי דורות".השדה
ומימיו של אדם . ונטל ממנו הברכות

ל מהנחש ההוא וטיהראשון נועד יעקב ל
  והוא נשאר עם,את כל הברכות הללו
רוח  ודוד אמר ב.קללות ולא יצא מהם

סיף לך לשון ומה יתן לך ומה י" ,הקודש
 מה אכפת לאותו ,"רמיה חצי גבור שנונים

 כמו ,הנחש הרע שהביא קללות על העולם
 ואין לו ממנו , נחש נושך וממית,שאמרו

מה את אדם ישר ,"לשון רמיה. "הנאה
 אחר כך .ואשתו והביא רע עליו ועל העולם

ונטל משלו את כל אותם בא יעקב 
זה עשו  ,"בור שנוניםיחצי ג" .הברכות

 ליעקב על אותן )שהפחיד(ששמר שנאה 
ם עשו את ווישט" כמו שנאמר ,הברכות

  .' וגו"יעקב על הברכה

ù úôù åäéàã éìî äîëå øîà àø÷ù äîëã ø÷
 ìò ïéèååì äàúééàìå äàòèàì ïéâá ãáò àø÷ùã
 éåáàì éòèàå äîëçá á÷òé àúà êë ïéâá àîìò
 äéðî àìèðìå àîìò ìò ïàëøá äàúééàì ïéâá
 àã ìòå äåä äãî ìá÷ì äãîå àîìòî òðîã äî

 áéúë)æé è÷ íéìäú ( àìå åäàåáúå äìì÷ áäàéå
éúë äéìò åðîî ÷çøúå äëøáá õôç á) úéùàøá

ãé â ( äãùä úéç ìëîå äîäáä ìëî äúà øåøà
 äéðî ìéèðå á÷òé àúàå ïéøã éøãì äéá øàúùàå
 àìèðì á÷òé ïîãæà íãàã éåîåé ïîå ïàëøá
 åäéà øàúùàå ïàëøá éðä ìë àéåéç àåääî
 àùãå÷ çåøá øîà ãåãå åäééðî ÷ôð àìå ïéèååìá

)â ë÷ íéìäú ( ïåùì êì óéñåé äîå êì ïúé äî
ç äéîø àåääì äéì úôëéà äî íéðåðù øåáâ éö

 åøîàã äîë àîìò ìò ïéèååì éúééàã àùéá àéåç
 ïåùì äéðî äàðä äéì úéìå úéîîå êùåð ùçð
 àùéá éúééàå äéúúàìå íãàì äéì éîøã äéîø
 äéìéãî ìéèðå á÷òé àúà øúáì àîìò ìòå äéìò
 øèðã åùò àã íéðåðù øåáâ éöç ïàëøá ïåðéà ìë

 åááã]ð"íéæâàã à[  äîë ïàëøá ïåðéà ìò á÷òéì
 øîà úàã)àî æë úéùàøá ( úà åùò íåèùéå

åâå äëøáä ìò á÷òé':  
ויתן לך האלהים מטל ", ]בא וראה[

למעלה  הנה ,"השמים ומשמני הארץ
 ,"שוב דגן ותירוור" ,בור אחדימטה בחלו

ולא ראיתי צדיק " אבל ככתוב ,הנה פרשוה
נער " ,בא וראה ".נעזב וזרעו מבקש לחם

הפסוק הזה אמר  , ובארוה,' וגו"יתיהי
ורב " אמר לכן ו,'אותו שרו של עולם וכו

  ".דגן ותירש

)éæç àú (éäìàä êì ïúéå" íéîùä ìèî í
 õøàä éðîùîå)íùçë  ( àúúîå àìéòìî àä

 ìáà äåî÷åà àä ùåøéúå ïâã áåøå àãç àøåáçá
 áéúëãë)éìäúäë æì í ( áæòð ÷éãö éúéàø àìå

éæç àú íçì ù÷áî åòøæå) íù( åâå éúééä øòð '
åëå åøîà íìåò ìù åøù àø÷ éàä äåî÷åàå ' ïéâáå

êëà ùåøéúå ïâã áåøå øîà:  
 ,")מיםווישתחו לך לא(יעבדוך עמים "

 ,בזמן ששלמה המלך שלט בירושלים
מביאים איש ' וכל מלכי הארץ וגו"שכתוב 
בזמן  ,"מיםו לך לאווישתחו" .' וגו"מנחתו

שתחוו לו כל וי" שכתוב ,שיבא מלך המשיח
 הכל בזמן שיבא , רבי יהודה אמר".מלכים

וישתחוו לו כל " ככתוב ,המלך המשיח
הוה גביר ". "מלכים כל גוים יעבדוהו

 היה או כתב ולא "הוה] "כתוב[ ,"לאחיך
 , אלא זה סוד עליון של האמונה,תהיה

'  ה,שהאותיות הללו הן סודות האמונה
 לכן ו.אחר כך'  ה,ו באמצע" וא,למעלה

עליהם  לשלוט ,"הוה גביר לאחיך"מר א

 íéîò êåãáòé)íéîåàì êì ååçúùéå (
)èë æë úéùàøá(  àëìî äîìù èéìùã àðîæá

áéúëã íìùåøéá) äã"âë è á -ãë  ( éëìî ìëå
åâå õøàä 'åâå åúçðî ùéà íéàéáî ' êì ååçúùéå

 áéúëã àçéùî àëìî éúééã àðîæá íéîåàì
)àé áò íéìäú ( íéëìî ìë åì ååçúùéå] éáø

 àçéùî àëìî éúééã àðîæá àìë øîà äãåäé
íéëìî ìë åì ååçúùéå áéúëãë[ íéåâ ìë 

 êéçàì øéáâ äåä åäåãáòé)èë æë úéùàøá ( äåä
 äàìò àæø àã àìà äéäú åà äéä øîà àìå
 àúåðîéäîã éæø ïåðéà ïååúà ïéìàã àúåðîéäîã

                                                           

 ).א"ד(ן "ל והוא עולמו דמטטרו"א בעולם היצירה ושם סוד אוכוה וה" הוי אל' דגן בגיא
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 רבי . בזמן שבא דוד המלך,ולרדות אותם
 הכל הוא בזמן שיבא מלך ,יוסי אמר

עברו ישראל על י שהרי משום ש,המשיח
לו מעל וופרקת ע" אז ,דברי התורה

  ". צוארך

ä 'àå àìéòì"ä àúéòöîàá å ' êë ïéâáå øúáì
 äàãøìå åäééìò äàèìùì êéçàì øéáâ äåä øîà
 àìë øîà éñåé éáø àëìî ãåã àúàã àðîæá ïåì
 ïéâá àäã àçéùî àëìî éúééã àðîæá åäéà

)åøáòã] (åøáòéã[ àúééøåà éîâúô ìò ìàøùé 
 ïéãë)íùî  (êøàåö ìòî åìò ú÷øôå:  

 כל , רבי יוסי אמר".ויתן לך האלהים"
  הברכות הללו

éäìàä êì ïúéå"éðä ìë øîà éñåé éáø í  

  âî÷/á  
 לֹוֶש וִמ,מצד של חלקו של יעקב היו

יצחק  רצההברכות האלו את  ו,לקחהוא 
 עשה הקדוש ברוך הוא לכן ו,ת עשואלברך 

  . משלולקחתגרם ליעקב ו

 äéìéãîå ååä á÷òéã äé÷ìåçã àøèñî ïàëøá
 äéì àëøáì ÷çöé éòá à÷ äåä ïàëøá ïéìàå ìèð

á÷ ãáò êë ïéâáå åùòì" á÷òéì äéì íøâå ä
äéìéãî àìèðì:  

 בשעה שאותו הנחש הביא ,בא וראה
מה  ,קללות על העולם והאדמה התקללה

ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך " ,כתוב
 שלא ,' וגו" ארורה האדמה בעבורך'וגו

 כנגד זה , כראוי פירותתהיה עושה
כנגד  ,"בעצבון תאכלנה" ".ומשמני הארץ"

וקוץ ודרדר תצמיח " ".מטל השמים"זה 
בזעת " ".שוב דגן ותירוור"כנגד זה  ,"לך

יעבדוך עמים "כנגד זה  ,"אפיך תאכל לחם
 שהם יעבדו את הארץ ,"וישתחו לך לאמים

ובני נכר " כמו שנאמר ,ויעבדו בשדה
 והכל נטל יעקב זה ".רמיכםואכריכם וכ

 והקדוש ברוך הוא . נטללֹוֶש וִמ,כנגד זה
ל את הברכות הללו וגרם ליעקב שיט

ידבק ש ועשו ,להדבק במקומו וחלקו
 והנה ,אמר רבי חזקיה. במקומו וחלקו

עשו  ,ראינו שמשמני הארץ ומטל השמים
מר  כמו שנא,ברכות אחר כךהאותן נטל 

הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל "
 לא זה כזה ,אמר רבי שמעון". השמים מעל
 ביעקב . כמה נפרדות הדרגות,ולא זה כזה

ובזה כתוב  ,"ויתן לך האלהים"כתוב 
מטל השמים ומשמני " ביעקב כתוב ".יהיה"

משמני הארץ וטל "בעשו כתוב  ,"הארץ
והדרגות ,  שהנה זה אינו כזה,"השמים

 משום שבזה של יעקב , וכמהנפרדות כמה
 ,"ויתן לך האלהים מטל השמים"כתוב בו 

 ןזה הטל העליון ששופע מעתיק הימי
 , השמים של מעלה,שנקרא טל השמים

 ומשם לשדה ,הטל ששופע בדרגת השמים
זו  "ומשמני הארץ" .התפוחים הקדושים

 ùçð àåääã àúòùá éæç àú ìò ïéèååì éúééà
 áéúë äî àòøà àéèìúàå àîìò)æé â úéùàøá (

åâå êúùà ìå÷ì úòîù éë øîà íãàìå ' äøåøà
åâå êøåáòá äîãàä ' ïéøéô àãáò àäú àìã

 àã ìá÷ì úåàé à÷ãë ïéáéàå)çë æë úéùàøá (
 àã ìá÷ì äðìëàú ïåáöòá õøàä éðîùîå

)å àã ìá÷ìå( çéîöú øãøãå õå÷å íéîùä ìèî
êìààã ìá÷ì  êôà úòæá ùåøéúå ïâã áåøå 

 êì ååçúùéå íéîò êåãáòé àã ìá÷ì íçì ìëàú
íéîåàì )íùèë  ( ïåçìôéå àòøà ïåãáòé ïåðéàã
àì÷çáá øîà úàã äîë )ä àñ äéòùé ( øëð éðáå

 ìá÷ì àã á÷òé ìèð àìëå íëéîøåëå íëéøëà
á÷å ìèð äéìéãîå àã" ìåèéã á÷òéì äéì íéøâ ä

çå äéøúàá à÷áãúàì ïàëøá éðä åùòå äé÷ìå
 äé÷æç éáø øîà äé÷ìåçå äéøúàá à÷áãúàì
 ïåðéà íéîùä ìèå õøàä éðîùîã ïðéîç àäå
 äðä øîà úàã äîë øúáì åùò ìèð ïàëøá
 ìòî íéîùä ìèîå êáùåî äéäé õøàä éðîùî

áø øîàé àãë àã àìå éàäë éàä åàì ïåòîù 
 áéúë á÷òéá ïéâøã ïàùøôúà äîë)íùçë  (

éäìàä êì ïúéå"úë àãáå í áéúë á÷òéá äéäé áé
 éðîùî áéúë åùòá õøàä éðîùîå íéîùä ìèî
 àãë åäéà àã åàì àäã íéîùä ìèå õøàä
 á÷òéã àãáã ïéâá äîëå äîë ïùøôúà ïéâøãå

éäìàä êì ïúéå äéá áéúë" àã íéîùä ìèî í
 äàìò ìè]ãéâðã[ ìè éø÷àã ïéîåé ÷éúòî 

                                                           

 ).א"נוסף בהגהות הגר(ואכלת  א
 ).א"ד(דה בחרישה וזריעה וקצירה וכיוצא בו  לעבוד עבודת השב
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 ויורש אותה בארץ ,ארץ החיים שלמעלה
רץ  ובעשו בא,שלמעלה ובשמים של מעלה

 . ובשמים של כאן למטה,של כאן למטה
.  ועשו למטה למטה,יעקב למעלה למעלה

 . ועשו למטה, יעקב למעלה ולמטה,עוד
והיה כאשר תריד "ואף על גב שכתוב 

מזה של כאן  ,"לו מעל צוארךוופרקת ע
כי " שכתוב , אבל למעלה לא כלום,למטה
  ".עמו יעקב חבל נחלתו' חלק ה

 àâøãá ãéâðã ìè àìéòìã íéîùä íéîùä
ì÷çì ïîúîå íéîùã éðîùîå ïéùéã÷ ïéçåôú 

õøàä) ]ð"à [íééçä õøà àìéòìã õøà àã . åùòá
òéá õøàä éðîùîå áéúë÷éðîùî á ( àã õøàä

 àìéòìã àòøàá äì úéøéå àìéòìã íééçä õøà
 àúúì àëäã àòøàá åùòìå àìéòìã íéîùáå
 åùò àìéòì àìéòì á÷òé àúúì àëäã íéîùáå
 àúúì åùòå àúúå àìéòì á÷òé åú àúúì àúúì

àå áéúëã áâ ìò ó)íùî  ( ãéøú øùàë äéäå
 ìáà àúúì àëäã éàäî êøàåö ìòî åìò ú÷øôå

 áéúëã íåìë àì àìéòì)è áì íéøáã ( ÷ìç éë
åäé"åúìçð ìáç á÷òé åîò äà:  

 בשעה שהתחילו יעקב ועשו ,בא וראה
 יעקב נטל חלקו ,ל את ברכותיהםוטיל

רבי .  ועשו נטל חלקו שלמטה,שלמעלה
 בן לקוניא אמר לרבי יוסי ברבי שמעון

 כלום שמעת מאביך למה לא ,אלעזר
 , הברכות שברך יצחק את יעקבהתקיימו

 כולם ואותן הברכות שברך יצחק את עשו
 כל אותם הברכות ,אמר לו. התקיימו

ברכות אחרות שברך כן  ו,מותימתקי
 אבל מיד יעקב .הקדוש ברוך הוא את יעקב

אחר כך ו . ועשו נטל למטה,נטל למעלה
ל ו יטאז יעקב, קום מלך המשיחכשי

 ולא , ויאבד עשו מן הכל,למעלה ולמטה
 כמו ,יהיה לו חלק ונחלה וזכרון בעולם

והיה בית יעקב אש ובית יוסף "שנאמר 
 כדי שיאבד ,' וגו"להבה ובית עשו לקש

 , ויעקב יירש שני עולמות,עשו מן הכל
זמן @ אותווב. העולם הזה והעולם הבא

ט את ו בהר ציון לשפועלו מושיעים" ,כתוב
 אותה מלכות ,"המלוכה' הר עשו והיתה לה

הקדוש ברוך לנתן י ,עשו שנטל בעולם הזה
 וכי . לבדו)הוא ברוך תהיה לקדוש(הוא 
מלכות מהקדוש ברוך אינה  היא עכשיו

 אלא אף על גב שהקדוש ברוך הוא ,הוא
 הנה נתן לשאר ,שולט למעלה ולמטה

בעולם העמים לכל אחד ואחד חלק ונחלה 
  מכולםלו ובזמן ההוא יט,הזה להשתמש בו
 שכתוב ,לה תהיה שלוואת המלכות וכ

 שכתוב , לו לבדו,"המלוכה' והיתה לה"
למלך על כל הארץ ביום ההוא ' והיה ה"

  ".אחד ושמו אחד' יהיה ה

 ïåäìã ïàëøá àìèðì åøùã àúòùá éæç àú
 ìéèð åùòå àìéòìã äé÷ìåç ìèð á÷òé åùòå á÷òé

úì äé÷ìåç àéðå÷ì ïá ïåòîù éáøá éñåé éáø àú
 àì éàîà êéáàî úòîù íåìë øæòìà éáøì øîà
 ïåðéàå á÷òéì ÷çöé äéëøáã ïàëøá åîéé÷úà

à åäìë åîéé÷úà åùòì ÷çöé êéøáã ïàëøá" ì
 ïéðøçà ïàëøáå éîéé÷úî ïàëøá ïåðéà ìë

á÷ äéëøáã" àìéòì ìèð á÷òé ãéî ìáà á÷òéì ä
 íå÷é ãë øúáì àúúì ìéèð åùòå àçéùî àëìî

 àìëî åùò ãéáàúéå àúúå àìéòì á÷òé ìåèé
 àîìòá àðøëåãå àðñçàå à÷ìåç äéì àäé àìå

 øîà úàã äîë)çé à äéãáåò ( á÷òé úéá äéäå
åâå ù÷ì åùò úéáå äáäì óñåé úéáå ùà ' ïéâá

 ïéîìò ïéøú á÷òé úéøéå àìëî åùò ãéáàúéã
äáå éúàã àîìòå ïéã àîìòàåä áéúë àðîæ ) íù

àë (ìòå åùò øä úà èåôùì ïåéö øäá íéòéùåî å
åäéì äúéäå" ìèðã åùòã åëìî àåää äëåìîä ä

á÷ äéì áäé àîìò éàäá" ä>ð" äéì àäé à
á÷ì"ä< åàì àúùä éëå éåãåçìá ]åëìî éäéà [

)åäéà(á÷î "á÷ èéìùã áâ ìò óà àìà ä" ä
 ãç ìëì ïéîò øàùì ïåì áäé àä àúúå àìéòì

àì àîìò éàäá àúðñçàå ÷ìåç ãçå àùîúù
 àäúå àúåëìî åäìëî ìåèé àðîæ àåääáå äéá

åäéì äúéäå áéúëã àìë äéìéã" äéì äëåìîä ä
 áéúëã éåãåçìá)è ãé äéøëæ (åäé äéäå" êìîì ä

åäé äéäé àåää íåéá õøàä ìë ìò" åîùå ãçà ä
ãçà:  

) åâå á÷òé àöé àöé êà éäéå ')ì æë úéùàøá רבי .' וגו"ויהי אך יצא יצא יעקב"
                                                                                                                                                                                     

  .אריכות ביהל אור' עי א
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שתי היציאות  "אך יצא יצא" ,שמעון אמר
  א אל,הללו למה

 åììä úåàéöé éøú àöé àöé êà øîà ïåòîù éáø
àìà äîì  

  ãî÷/à  
 ,אחת של השכינה ואחת של יעקב

 השכינה נכנסה עמו ,שהנה כשנכנס יעקב
 שיצחק היה אומר ,והתברך לפני השכינה

) לה( והשכינה מודה להם ,את הברכות
 ,ה יצאה עמו השכינ, וכשיצא יעקב,עליהם

 שתי ,"אך יצא יצא יעקב"זהו שכתוב 
 לא ,"ועשו אחיו בא מצידו. "יציאות יחד

 שהוא הצידה ,"מצידו" אלא ,כתוב מן הציד
 רוח הקודש ו, שלא היתה בו ברכה,שלו

אל תלחם את לחם רע " ,ת ואומרתעקצו
  ".עין

 á÷òé ìàò ãë àäã á÷òéã ãçå àúðéëùã ãç
ðéëù éî÷å äéîò úìàò àúðéëù êøáúà àú

 éãåà àúðéëùå ïàëøá øîà äåä ÷çöéã)åäì( 
]äéì[ äéîò ú÷ôð àúðéëù á÷òé ÷ôð ãëå åäééìò 

 áéúëã àåä àãä)ì æë úéùàøá ( àöé àöé êà
 ïî åãéöî àá åéçà åùòå ãçë úåàéöé éøú á÷òé
 äéìéã äãéö åäéàã åãéöî àìà áéúë àì ãéöä

çååö ùãå÷ä çåøå äëøá äéá äåä àìãà äøîàå 
)ìùîå âë é (ïéò òø íçì úà íçìú ìà:  

יקום " ,' וגו"ויעש גם הוא מטעמים"
 , בתקיפות הרוח,דבורו היה בעזות ,"אבי

 בא וראה ".יקום אבי" ,דבר שאין בו טעם
 יעקב אמר בבושה של ,מה בין יעקב לעשו

ויבא אל אביו " , מה כתוב, בענוה,אביו
 אלא שלא , מה בין זה לזה".ויאמר אבי

 ,בר בלשון תחנוניםי ד,אותורצה לזעזע 
 ועשו אמר ".קום נא שבה ואכלה מצידי"
 ,בא וראה.  כמי שלא דבר עמו,"יקום אבי"

 ,נכנס עמו גיהנם ,בשעה שנכנס עשו
ויחרד יצחק " שכתוב ,הזדעזע ופחדויצחק 

ויחרד " כיון שכתוב ".לה עד מאדוחרדה גד
 ,"עד מאד" מה זה ,די ,"להויצחק חרדה גד

 יראה ואימה גדולה אלא שלא היתה
 אפילו ו,שנפלה על יצחק מיום שנברא

בשעה ההיא שנעקד יצחק על גבי המזבח 
 לא הזדעזע כשעה ההיא ,וראה סכין עליו

 אז .שנכנס עשו וראה גיהנם שנכנס עמו
בטרם תבא ואברכהו גם ברוך " ,אמר
 שראיתי שכינה )שראתה( משום ,"יהיה

 יצחק ,דבר אחר. שמודה על אותן הברכות
גם ברוך " יצא קול ואמר ,"ואברכהו"אמר 
 אמר לו , רצה יצחק לקלל את יעקב".יהיה

 אתה מקלל את , יצחק,הקדוש ברוך הוא
רריך ארור וא" שהרי כבר אמרת לו ,עצמך

  ".ומברכיך ברוך

åâå íéîòèî àåä íâ ùòéå ')àì íù ( íå÷é
éáàà äìî àçåø åôé÷úá úåæòá äåä äéøåáã 

 éáà íå÷é àîòè äá úéìã á÷òé ïéá äî éæç àú
 áéúë äî äåðòá éåáàã åôéñëá øîà á÷òé åùòì

)çé íù ( éàä ïéá äî éáà øîàéå åéáà ìà àáéå
 ìéìî äéì àòæòãæàì àòá àìã àìà éàäì
 åùòå éãéöî äìëàå äáù àð íå÷ íéðåðçú ïåùìá
 éæç àú äéîò ìéìî àìã ïàîë éáà íå÷é øîà
 òæòãæà íðäéâ äéîò ìàò åùò ìàòã àúòùá

é áéúëã ìéçãå ÷çö)âì íù ( äãøç ÷çöé ãøçéå
 äãøç ÷çöé ãøçéå áéúëã ïåéë ãàî ãò äìåãâ

î éã äìåãâ åääìåãâá äåä àìã àìà ãàî ãò 
 àîåéî àúáø ÷çöéã äéìò ìôðã àúîéàå åìéçã
 ÷çöé ã÷òúàã àúòù àéääá åìéôàå éøáúàã

àîçå àçáãî éáâ ìòâ òæòãæà àì äéìò àðéëñ 
 åùò ìàòã àúòù àéääë ìàòã íðäéâ àîçå

 êåøá íâ åäëøáàå àáú íøèá øîà ïéãë äéîò
 äéäé)íù(  ïéâá)úàîçã (>úéîçã< àúðéëù 

 øîà ÷çöé øçà øáã ïàëøá ïåðéà ìò éãåàã
 àòá äéäé êåøá íâ øîàå àì÷ ÷ôð åäëøáàå

á÷ äéì øîà á÷òéì äéì èìéîì ÷çöé" ÷çöé ä
 êéøøåà äéì úøîà øáë àäã èééì úðà êîøâ

ëøáîå øåøàêåøá êé:  

                                                           

וגם ) עמוס א(ח מדרש דרצה עשו להרוג את אמו אחר הברכות דכתיב ושחת רחמיו " הנה הביא הזא
ל שהיה עשו זהיר הרבה "ומקשה דאז' תתו וכויל אקרב מ"ז' להרוג את אביו דכתיב יקרבו ימי אבל אבי ופי

 ).א"נ(נ דכאן קודם שבירך יעקב וכאן אחר שברכו "ני דמדרשים חלוקים הם ולבכבוד אביו ומש
 .ו"מוסגר בדפ ב
 .ו" דפ–) א שכינתא"ס( ג
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 ,הודו על אותן הברכות כולם ,בא וראה
 חלק גורלו של אפילו ו,עליונים ותחתונים
 והודה , והוא ברך אותו,עשו הודה עליהם

 והעלהו על ראשו ,על אותן הברכות
ויאמר שלחני כי " שכתוב , מנין לנו.למעלה

ויאמר לא אשלחך כי אם  השחר עלה
משום שהחזיק  "ויאמר שלחני" ".ברכתני

 וכי איך יכול אדם שהוא גוף .ו יעקבב
 ,ובשר להחזיק במלאך שהוא רוח ממש

עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש "שכתוב 
 מכאן שמלאכים שלוחי ,אלא, "הטול

 , כשיורדים לעולם הזה,הקדוש ברוך הוא
 ומתלבשים בגוף ,גלומים ומתגלמים

 משום שכך ראוי , של העולם הזהכדוגמא
קום שהולכים שלא לשנות ממנהג אותו המ

 שכאשר עלה משה ,והנה נאמר. לשם
ארבעים ' ויהי שם עם ה" ,למעלה מה כתוב

יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא 
 שלא לשנות , משום המנהג,"שתה

 ואותם .מהמקום ההוא שהלך לשם
והוא " כשירדו למטה כתוב ,המלאכים

 , וכן כאן".מד עליהם תחת העץ ויאכלווע
 לא נאבק עם , הזהכשירד למטה המלאך

בש בגוף ויעקב אלא מתוך שהיה מל
 נאבק עמו זה ועל , של העולם הזהגמאודכ

  .כל אותו הלילה

 éàìò ïàëøá ïåðéà ìò åãåà àìë éæç àú
åùòã äéáãò ÷ìåç åäéà åìéôàå éàúúåà éãåà 

 ïàëøá ïåðéà ìò éãåàå åäéà äéëøáå åäééìò
 áéúëã ïìðî àìéòì äéùéø ìò äé÷ìñå)íù áì 

ëæ ( àì øîàéå øçùä äìò éë éðçìù øîàéå
 ïéâá éðçìù øîàéå éðúëøá íà éë êçìùà
 åäéàã ùð øá ìéëé êéä éëå á÷òé äéá óé÷úàã
 åäéàã àëàìîá äéá àô÷úúàì àøùáå àôåâ

ùîî çåøá áéúëã )ã ã÷ íéìäú ( åéëàìî äùåò
 éëàìîã ïàëî àìà èäåì ùà åéúøùî úåçåø

á÷ã éçéìù"àäì ïéúçð ïåðéà ãë ä àîìò é
ïéùáìúîå åîéìâúàå ïéîéìââ àðååâë àôåâá 

 äàðùäì àìã éæçúà éëäã ïéâá àîìò éàäã
 øîúà àäå ïîú ìéæàã øúà àåääã àâäðîî

 áéúë äî àìéòì ÷éìñ ãë äùîã)çë ãì úåîù (
åäé íò íù éäéå" äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà ä

 àìã àâäðî ïéâá äúù àì íéîå ìëà àì íçì
ã øúà àåääî äàðùäì ïåðéàå ïîúì ìéæà

 áéúë àúúì åúçð ãë ïéëàìî)ç çé úéùàøá (
 àëä ïëå åìëàéå õòä úçú íäéìò ãîåò àåäå
 äéîò ÷áàúà àì àúúì úçð ãë àëàìî éàä
 àðååâë àôåâá ùáìúà äåäã åâî àìà á÷òéã

 àã ìòå àîìò éàäã>÷áàúà <)÷áãúà( á÷òé 
àéìéì àåää ìë äéãäá:  

ו אינו  משום שהשלטון של אל,בא וראה
 השליטה של עשו לכן ו,אלא בלילה ודאי

 ועל כן ,אינה אלא בגלות שהיא הלילה
 ,בלילה התחזק עם יעקב ונאבק עמו

 ואז ,קר נחלש כחו ולא יכלווכשבא הב
 משום ששלטונו של יעקב ,התגבר יעקב

משא דומה אלי קרא " כתוב לכןו, ביום
 ,"משעיר שמר מה מלילה שמר מה מליל

 שהוא ,הוא של עשושהרי אז השלטון 
 נחלש כשבא לכן ו, הוא בלילה,שעיר
  ".ויאמר שלחני כי עלה השחר" ואז ,הבקר

 àìà åäéà åàì éðäã àúåðèìùã ïéâá éæç àú
àì åùòã àúåðèìù êë ïéâáå éàãå àéìéìáå åäéà 

 àéìéìá àã ìòå äìéì åäéàã àúåìâá àìà
 á÷òéã äéîò ó÷úúà>÷áàúàå <)÷áãúàå( 

àøôö àúà ãëå äéîò ìéëé àìå äéìéç ùìçúà 
 äéúåðèìù á÷òéã ïéâá á÷òé ó÷úúà ïéãëå

 áéúë êë ïéâáå àîîéá)àé àë äéòùé ( àùî
 øîåù äìéìî äî øîåù øéòùî àøå÷ éìà äîåã
 åùòã äéãéã äéúåðèìåù ïéãë àäã ìéìî äî

äéàãå ãë ùìçúà êë ïéâáå åäéà äìéìá øéòù 
 ïéãëå àøôö àúà)æë áì úéùàøá(  øîàéå

 éðçìù øçùä äìò éë  

                                                           

 ).א"נ(מ "א. מ" היינו סא
 ).א"ד(ב " לעיל מ עב
ואחר שקיימו שליחותם ). ד"א סט ע"כללים ח(א "מציאות זו קיימת גם בסט. )הערת הזוהר(א ” קא עג

ימים אינם יכולים לחזור עוד ' עכבים זכשמתשימים ' חוזרים לרוחניותם כשאינם מתעכבים בזה העולם ז
 ).ו"לש(ג " דף יד ע).א"נ(ח "הר זול והכי איתא במדרש רות מהז"א ועזא"לכמו שהיו כמו שאירע לעז
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כי " ".ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני"
  כי אםהיה צריך לכתוב  ,"אם ברכתני

 íà éë éðúëøá íà éë êçìùà àì øîàéå
íà éë éðúëøá  

  ãî÷/á  
 אם , מה זה כי אם ברכתני,תברכני

 ,תודה על אותן הברכות שברך אותי אבא
 , מה כתוב.ולא תהיה מקטרג עלי בגללם

מר עוד שמך כי אם ויאמר לא יעקב יא"
 אמר לו בעל ,"ישראל" למה .' וגו"ישראל

 שהרי אתה ,כרחי יש לי לשמש אותך
 ,התעטרת בכחך למעלה בדרגה עליונה

  .ודאי ישראל יהיה שמך

 íà éðúëøá íà éë éàî äéì éòáî éðëøáú
 àäú àìå àáà éðëøáã ïàëøá ïåðéà ìò úéãåà

 áéúë äî åäééðéâá éì àâøè÷î) áì úéùàøá
çë ( íà éë êîù ãåò øîàé á÷òé àì øîàéå

åâå ìàøùé 'à ìàøùé éàîà" ïì úéà ïéçøë ìòá ì
 àìéòì êìéçá úøèòúà úðà àäã êì àùîùì

éàãå êîù äéäé ìàøùé äàìò àâøãá:  
עם " מה זה ".כי שרית עם אלהים"

 וכי תעלה על הדעת שעליו היה ,"אלהים
 שרית להתחבר , אלא אמר לו,אומר

 בזווג של , בחיבורם עם אלהילהזדווגו
 ועל כן לא כתוב על ,השמש עם הלבנה

  בחיבור,"עם אלהים" אלא , אלהים)את(
 כמו שנאמר ,"ויאמר" ,דבר אחר. וזווג אחד

 ,"אלהיך' ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה"
ויאמר לא יאמר עוד שמך יעקב כי "אף כאן 

 אז התעטר יעקב בדרגתו ,"אם ישראל
ויברך " ,כתוב מה .להיות הכלל של האבות

 ,"תו שםוויברך א" מה זה ,"תו שםוא
שהודה לו על כל הברכות שברך אותו 

  .אביו

éäìà íò úéøù éë" í)íù (éäìà íò éàî" í
 äéì øîà àìà øîà äåä äéìòã êúòã à÷ìñ

éäìà íò àâååãæàìå àøáçúàì úéøù" í
 àì àã ìòå àøäéñå àùîùã àâååæá àøåáçá

 ìò áéúë>ð"úà à<éäìà "ò àìà íéäìà í" í
 úàã äîë øîàéå øçà øáã àãç àâååæå àøåáçá

 øîà)åë åè úåîù(à òîùú òåîù íà øîàéå 
åäé ìå÷ì" øîàé àì øîàéå àëä óåà êéäìà ä

 øèòúà ïéãë ìàøùé íà éë á÷òé êîù ãåò
 áéúë äî ïäáàã àììë éåäîì äéâøãá á÷òé

)èë áì úéùàøá ( êøáéå éàî íù åúåà êøáéå
ò äéì éãåàã íù åúåà äéëøáã ïàëøá åäìë ì

éåáà:  
דרכי ' ברצות ה" ,רבי שמעון פתח ואמר

 בא וראה ".ישלים איתואיש גם אויביו 
תקן את שביליו עם לכמה יש לאדם 

הקדוש ברוך הוא כדי לעשות את מצוות 
 שודאי שני מלאכים , שהרי פרשוה,התורה

 , עמולהזדווגשליחים יש לאדם מלמעלה 
ם מעידים על  וה,אחד לימין ואחד לשמאל

 הם נמצאים ,האדם בכל מה שהוא עושה
בא .  וקוראים להם יצר טוב ויצר רע,שם

 ,האדם להטהר ולהשתדל במצוות התורה
 כבר התגבר ,ג עמוואותו יצר הטוב שהזדו

על אותו יצר הרע והשלים עמו והתהפך לו 
 אותו יצר , וכשאדם הולך להטמא,לעבד

 ,הרע מתחזק ומתגבר על אותו יצר טוב
 ודאי כשאותו האדם בא ,והרי בארנו

 בכמה כח התחזק האדם כשהתגבר ,לטהר
 ,ישלים איתו אז אויביו ,אותו יצר טוב

 ,שאותו יצר הרע נכנע לפני היצר הטוב

 øîàå çúô ïåòîù éáø)æ æè éìùî ( úåöøá
åäé" éæç àú åúà íéìùé åéáéåà íâ ùéà éëøã ä

 äéá éåìéáù àð÷úúàì ùð øáì äéì úéà äîë
á÷á" àäã àúééøåàã éãå÷ô ãáòîì ïéâá ä

éàãåã äåî÷åàáúéà ïçéìù ïéëàìî éøú ) äéì( 
 ùð øáì>àìéòìî <)àìéòìã( àâååãæàì  äéãäá

 øáá äéá ïéãäñ ïåðéàå àìàîùì ãçå àðéîéì ãç
 ïîú éçëúùî ïåðéà ãéáò åäéàã äî ìëá ùð
 ùð øá éúà òø øöéå áåè øöé ïåì ïðéø÷å
 àåää àúééøåàã éãå÷ôá àìãúùàìå äàëãúàì
 ìò ó÷úúà åäéà øáë äéá âååãæàã áåè øöé

äéì êéôäúàå äéãäá íéìúùàå òøä øöé àåääâ 
à ùð øá ãëå àãáòì øöé àåää àáàúñàì ìéæ

 àäå áåè øöé àåää ìò øáâúàå ó÷úúà òøä

                                                           

 ).א"נ(מ "א.  פירוש השכינהא
 ).הערת הזוהר(ב ”ב קסה ע” שמות קו עב
 ).הערת הזוהר(ב ” קמה עג



 øäæúéùàøá 

652 

 ".טוב נקלה ועבד לו" ,ועל זה אמר שלמה
 ואז כשאדם . זה יצר הרע,"ועבד לו"מה זה 

ישלים  אז גם אויביו ,הולך במצוות התורה
  . מצדויםה שבאאלזה יצר הרע ו ,איתו

 ãë ùð øá ó÷úúà åôé÷ú äîë äàëãúàì
 åúà íéìùé åéáéåà ïéãë áåè øöé àåää àøáâúà
 ìòå áåè øöéã äéî÷ àéôëúà òøä øöé àåääã

 äîìù øîà àã)è áé íù ( åì ãáòå äì÷ð áåè
àã åì ãáòå éàî ùð øá ìéæà ãë ïéãëå òøä øöé 

 åúà íéìùé åéáéåà íâ ïéãë àúééøåà éãå÷ôá
)å( òøä øöé àã]úàãåééåøèñî [:  

ה " משום שיעקב בטח בקב,בא וראה
 על כן אויביו ישלים ,וכל דרכיו היו לשמו

זק של ו הכח והח,ל" סמא)זה( וזה ,תויא
 ומשום שהשלים .עשו שהשלים עם יעקב

 אזי ,ל אותן הברכותעם יעקב והודה לו ע
 ,אז הודה לו עשו( .השלים עמו עשו

 ,"יש לי רב אחי יהי לך אשר לך"שכתוב 
שהרי הודה לו על אותן הברכות שלו 

 ועד שלא השלים יעקב עם אותו ,)בֶרבֵח
 לא השלים עמו , שנתמנה עליוהממונה

 בכל מקום הכח של מטה תלוי לכן .עשו
  .בכח של מעלה

èáà á÷òéã ïéâá éæç àúá÷á äéá ç" ìëå ä
 äéîùì ååä éåçøà àãå åúà íéìùé åéáéåà àã ìò

>ð" ààã< íéìùàã åùòã àô÷åúå àìéç ìàîñ 
 éãåàå á÷òéã äéîò íéìùàã ïéâáå á÷òéã äéîò

 äéîò íéìùà ïéãë ïàëøá ïåðéà ìò äéì)ã( åùò
]ð" áéúëã åùò äéì éãåà ïéãë à)è âì úéùàøá (

åà àäã êì øùà êì éäé éçà áø éì ùé ìò äéì éã
éìéã ïàëøá ïåðéààáàáøçá [ íéìúùà àìã ãòå 

 àì äéìò ã÷ôúàã àðîî àåää éáâì á÷òé äéîò
 àô÷åú øúà ìëá êë ïéâá åùò äéîò íéìùà

àìéòìã àô÷åúá àéìú àúúìã:  
ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד "

מי "מה זה  ,"מי אפוא" ".ויאמר מי אפוא
א  אל, מי הוא זהכתוב היה צריך ל,"אפוא

 כשברך  שםשעמדה השכינה "מי אפוא"
 ,"מי אפוא" ועל כן אמר ,יצחק את יעקב

מי הוא שעומד כאן ומודה על אותן 
גם ברוך " ודאי ,הברכות שברכתי אותו

 שהנה הקדוש ברוך הוא הסכים ,"יהיה
 משום ,רבי יהודה אמר. לאותן הברכות

אותה החרדה שהחריד יעקב את יצחק 
ל יוסף שחרד נש שו נענש יעקב בע,אביו

 .חרדה כזו בשעה שאמרו לו זאת מצאנו
 ,באיפה נענש יעקב ,"מי אפוא"יצחק אמר 

ם יוסף  וַש," הם רועיםאיפה"שכתוב 
 ואף על גב שהקדוש . ונענש יעקב,נאבד

 ,ברוך הוא הסכים על ידו באותן הברכות
 הם איפה" שכתוב ,הוא נענש באיפה

 ומשם נאבד ממנו ונענש כל אותו ,"רועים

 éî øîàéå ãàî ãò äìåãâ äãøç ÷çöé ãøçéå
 àåôà)âì æë íù(  éî àåôéà éî éàî àåôéà éî

éî àìà äéì éòáî äæ àåäâ àîéé÷ã àåôéà 
 àã ìòå á÷òéì ÷çöé äéì êéøá ãë ïîú àúðéëù
 ìò éãåàå àëä íéà÷ã àåä ïàî àåôéà éî øîà
 äéäé êåøá íâ éàãå äéì úéëøáã ïàëøá ïåðéà

)íù( á÷ àäã" éáø ïàëøá ïåðéàá íëúñà ä
àéää ïéâá øîà äãåäé äãøç ]ãéøçàã) [ãøçã( 

 óñåéã àùðåòá á÷òé ùðòúà éåáà ÷çöéì á÷òé
 äãøç ãøçã>éàäë <)éàäá( åøîàã àúòùá 

 äéì)íùáì æì  ( éî øîà ÷çöé åðàöî úàæ
äôéàá àåôéàã áéúëã á÷òé ùðòúà )æè íù (

 ùéðòúàå ãéáàúà óñåé ïîúå íéòåø íä äôéà
á÷ã áâ ìò óàå á÷òé" ïåðéàá éåãé ìò íëúñà ä

øá íä äôéà áéúëã äôéàá ùðòúà åäéà ïàë

                                                           

 )ו"דפ(דיליה  א
ז "לפ(ח "א ז" במלות רב אחי חרבי וזהו די לי בחרבש יש לי רב אחי יש"וז ג ברכאן די לי בחרבא" הב

שלא נתקיימו הברכות ויהיו לעשו ' ל דיעקב אמר ויהי לי שור וחמור וגו"דבמלת רב רמז לברכת החרב נ
אומים הוה לך עמים וישתחוו לך וברכות מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש יעבד' והם היו ח

ל "והשיב עשו יש לי רב ר' ח הוא חד אורריך ארור ומברכיך ברוך הרי גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך
 ).א"נ) (ב הרי חרב"לאותיות ר' ב וכשתצרף ח"ברכות הנזכרים לעיל יש לי עוד אותיות ר' יותר מח

 ).א"נ(מ "א. י גימטריא איפה והיא השכינה כידוע"ל ואדנ"ל דא" נג
ואין קושיא כי פירושם שוה ונכתב באות . ן דרך אמתעיי ).א"ד(ע " אפוא כתיב וביוסף איפה כתיב וצד

 ).א"נ(ב "הרש. לשון אפיה' כו ל מי נאפה שם"לרמוז למרז' א
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  מה זה". גדולהויחרד יצחק חרדה. "נשועה
 וכתוב שם ,"גדולה"  כתוב כאן,"גדולה"
 שנכנס עמו ,' וגו"לה הזאתוואת האש הגד"

 כתוב ,"עד מאד"מה זה  ,"עד מאד" .גיהנם
 ,"והנה טוב מאד" וכתוב שם ,"מאד"כאן 

  ".®מי אפוא" אז אמר ,זה מלאך המות

 àåää ìë ùðòúàå äéðî ãéáàúà ïîúîå íéòåø
 äìåãâ éàî äìåãâ äãøç ÷çöé ãøçéå àùðåò

 íúä áéúëå äìåãâ àëä áéúë)æè çé íéøáã (
åâå úàæä äìåãâä ùàä úàå ' íðäéâ äéîò ìàòã

 áéúëå ãàî àëä áéúë ãàî ãò éàî ãàî ãò
 íúä)àì à úéùàøá ( áåè äðäå êàìî àã ãàî

 àåôéà éî øîà ïéãë úåîä®  
  äî÷/à  
 אמר .' וגו"ע עשו את דברי אביווכשמ"

 אותן דמעות  כמה רעות עשּו,רבי חייא
שבכה והוציא עשו לפני אביו כדי שיתברך 

 אביו י משום שהיה מחשיב דבר,ממנו
 )ובארוהו( ,"הכי קרא שמו יעקב" .יותר

 ,קרא שמו אותו שקרא לו ,"הכי קרא שמו"
 ,ק בשביל קלוןוהוציא השמעת קול של ר
.  אלא קרא שמו,לא כתוב הכי נקרא שמו

 ,"זה" ומה ,"זה" ,"יםיויעקבני זה פעמ"
 ,םיויעקבני פעמיהיה צריך לכתוב  )אלא(

רתי החזיר ובכ ,םיאלא דבר אחד היה פעמי
 .יםי זהו פעמ,לו פעם אחרת ברכתי

 דבר ,"יםיכי עתה שבנו זה פעמ" כדוגמא זו
 ולא , אחד שהנה החזרתי לו,םי פעמיאחד

 ,"שבנו" .נהיה בבושה לפני אותו אדם
.  וכבר החזרנו, אנו בבושה ממנו,שנווב

 ,"ותחשבני לאויב לך" אמר איוב וזכדוגמא 
אשר " ופרשוה שכתוב ,אויב חזר איוב

 רבונו של , אמר לפניו,' וגו"בשערה ישופני
 וכאן . שמא רוח סערה עברה לפניך,עולם

 והנה עתה חזר הדבר ונטל ,י לקחרתובכ
  .ברכתי

åâå åéáà éøáã úà åùò òåîùë ') æë úéùàøá
ãì ( ïéòîã ïåðéà åãáò ïéùéá äîë àééç éáø øîà

éåáà éî÷ åùò ÷éôàå äëáãïéâá à äéðî êøáúéã 
ïéâááøéúé éåáàã äìî áéùç äåäã â àø÷ éëä 

 á÷òé åîù)äåî÷åàåéëä  (]äàé[ àø÷ åîù àø÷ 
àø÷ã àåää åîù÷éôà äéì ã ïéâá à÷åøã àöéö 

 åîù àø÷ àìà áéúë àì åîù àø÷ð éëä àðì÷
 íéîòô äæ éðá÷òéå)åì íù ( äæ åäî äæ] àã

íéîòô [)àìà (>éðá÷òéå< àìà äéì éòáî íéîòô 
éúøåëá éðîæ éøú éåä ãç äìîä àðîæ äéì øãäà 

 àã àðååâë ïéðîæ éøú àåä äæ éúëøá àøçà)íù 
é âî (íéîòô äæ åðáù äúò éë ïéøú ãç äìî 

 àôåñëá éåäð àìå äéì àðøãäà àäã ãç ïéðîæ
 àôåñëá ïðà åðùá åðáù ùð øá àåääã äéî÷

 áåéà øîà àã àðååâë àðøãäà øáëå äéðî) áåéà
ãë âé (áéåà áåéà øãäà êì áéåàì éðáùçúåå 

 áéúëã äåî÷åàå)æé è íù ( éðôåùé äøòñá øùà
åâå 'ùáø åéðôì øîà" äøáò äøòñ çåø àîù ò

ðôì äìî øãäà äúò äðäå ç÷ì éúøåëá àëäå êé
éúëøá ìéèðå:  

 מה איפה ולך ,'הן גביר שמתיו לך וגו"
אין עומד פה מי  ,"איפהולך " ".אעשה בני

 אז ברך ,"מה אעשה בני" ,שיסכים עליך
 והסתכל בדרגתו ואמר ,אותו בעולם הזה

 שהרי כך ראוי לך ,"ועל חרבך תחיה"
ועל כן אמר  ,תבֹוַרך דמים ולעשות ְקולשפ

ולך " ,רבי אלעזר אמר". מה אעשה בני"
 למה ,כיון שאמר את זה ,"אפוא מה אעשה

áâ ïäéåâå êì åéúîù ø ')ãì æë úéùàøá (
ìåäëà àåôìå éðá äùòà äî äëà àåô ]ì à

àîéé÷ [> úéìé÷àîé< )úàìàîéé÷( ïàî àëä 
ãà éàäá äéëøá ïéãë éðá äùòà äî êìò íëúñ

 øîàå äéâøãá ìëúñàå àîìò)î íù( êáøç ìòå 
 ïéîã àãùåàì êì éæçúà éëä àäã äéçú

                                                           

 .ו"נמחק בדפ א
זכות גדול לפ שכונתו להתברך כיון דבכלל כבוד אביו שאין ברכתו קלה בעיניו נחשב לו " כלומר אעב

 ).א"נ(ח "ז. בותומכאן יובן קצת שקול אל דעות בדקות ויזהר האדם בכל מעשיו בכוונות טו
 ).א"ד(שמח '  ילקוט שמואל סיג
 ).א"נ(ח "ז.  מלת הכי קא דייק וכן כשתולשין רוק עושין הכי וזה עשה עשו דרך בזיוןד
 ).הערת הזוהר(א ”א שמות קיא ע” קס עה
 ).א"נ(מ "א. ל חשבת אותיות שמי שהם איוב שנעשה אויב" רו
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 ," מה אעשההפיולך א" , אלא אמר לו,"בני"
 ,שאתה בדין ובחרב ובדם אני רואה אותך

 בני , אלא בני.מהיואת אחיך בדרך של
 ועל , אני גרמתי לך משום שאתה בני,ודאי
 ".דותעבועל חרבך תחיה ואת אחיך "כן 

 שהרי לא עבד עשו את ,התקייםלא עדיין ו
 ,עכשיו משום שיעקב לא רצה אותו ,יעקב

 ,והוא חזר וקרא לו אדוני כמה פעמים
אותו  משום שהסתכל למרחוק והעלה

  . כמו שאמרנו,לסוף הימים

øîà àã ìòå ïéáø÷ ãáòîìå  éáø éðá äùòà äî
ìå øîà øæòìàêààåôà  øîàã ïåéë äùòà äî 

ìå äéì øîà àìà éðá éàîà éàäàåôà äë äî 
ùòà êì àðéæç àîãáå àáøçáå àðéãá úðàã ä

 àðà éàãå éðá éðá àìà íéìù çøàá êéçàìå
éâá êì àðîéøâïéðá úðàã á êáøç ìò àã ìòå 

 ãåáòú êéçà úàå äéçú)ïééãòå] (ïéãò[ àì 
 ïéâá á÷òéì åùò äéì çìô àì àäã íéé÷úà
 àø÷å øãäà åäéàå àúùä äéì àòá àì á÷òéã

ëúñàã ïéâá éðîæ äîë éðåãà äéì ÷åçøîì ì
ïøîà÷ãë àéîåé óåñì äéì ÷éìñåâ:  

 .רבי חייא ורבי יוסי היו הולכים בדרך
בעודם הולכים ראו את רבי יוסי הזקן 

 ישבו עד שהגיע .שהיה הולך אחריהם
 עכשיו , אמרו, כיון שהגיע אליהם.אליהם

 אמר רבי . הלכו.קנת לפנינווהדרך מת
 פתח רבי יוסי ".'עת לעשות לה" ,חייא
פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על " ,ואמר

זו כנסת  "פיה פתחה בחכמה" ,"לשונה
אלו הם  "ותורת חסד על לשונה" ,ישראל
 שהם לשון התורה שמדברים בה ,ישראל

' זו ב "פיה פתחה בחכמה. "ימים ולילות
ותורת חסד על " . ופרשוה,של בראשית

 , שבו ברא את העולם,זה אברהם "לשונה
 , מצד זהסתומה'  ב.ובו מדבר תמיד
 כמו , סתומה מצד זה.ופתוחה מצד זה

 פתוחה מצד ".ריווראית את אח"שנאמר 
 . פניה כלפי מעלה)להדר(זה כדי להאיר 

 והיא ,ופתוחה מצד זה כדי לקבל מלמעלה
 עומדת בראש התורה לכן ו.אכסדרה לקבל

 ,"פיה פתחה בחכמה" ,ומתמלאת אחר כך
בראשית ברא " שכתוב ,בחכמה ודאי

 ,"ותורת חסד על לשונה"תרגומו  כ,"אלהים
ויאמר אלהים " , ואומרמדברשהרי אחר כך 

זו  "פיה פתחה בחכמה". "יהי אור ויהי אור
 והיא ,של השם הקדוש שהכל בה' ה

 הסוד , כלולה ממעלה ומטה,סתומה וגלויה
 ,"פיה פתחה בחכמה" .של מעלה ומטה

 ,משום שהיא סתומה שאין נודעת כלל
כל חי ומעוף ונעלמה מעיני "שכתוב 

 וכשמתחילה להתפשט ".השמים נסתרה

àééç éáø ååäã ãò àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå 
 ìéæà äåäã àáñ éñåé éáøì äéì åîç éìæà

 åäééáâì àèîã ãò åáúé åäééøúá] àèîã ïåéë
åäééáâì[ åìæà ïî÷ àð÷úúî àçøà àúùä åøîà 

 àééç éáø øîà)åë÷ èé÷ íéìäú ( úåùòì úò
åäéì" øîàå éñåé éáø çúô ä)åë àì éìùî ( äéô

ì ìò ãñç úøåúå äîëçá äçúô äéô äðåù
 ìò ãñç úøåúå ìàøùé úñðë àã äîëçá äçúô
 àðùéì ïåðéàã ìàøùé ïåðéà ïéìà äðåùì
 äçúô äéô éìéìå éîåé äá éòúùîã àúééøåàã

á àã äîëçá ' ãñç úøåúå äåî÷åàå úéùàøáã
 äéáå àîìò àøá äéáã íäøáà àã äðåùì ìò

á øéãú éòúùî ' àçéúôå àñéâ éàäî íéúñ
éâ éàäî àîéúñ àñéâ éàäîøîà úàã äîë àñ 

)â âì úåîù( éàäî àçéúô éøåçà úà úéàøå 
 àøäðàì ïéâá àñéâ>ð"àøãäàì à< àäôðà 

 àìá÷ì ïéâá àñéâ éàäî àçéúôå àìéò éáâì
 àîéé÷ êë ïéâáå àìá÷ì äøãñëà éäéàå àìéòìî
 äçúô äéô øúáì àéìîúàå àúééøåàã àùéøá

 áéúëã éàãå äîëçá äîëçá)à à úéùàøá (
éäìà àøá úéùàøá" ìò ãñç úøåúå åîåâøúë í

 øîàå éòúùî øúáì àäã äðåùì)â íù(  øîàéå
éäìà" àã äîëçá äçúô äéô øåà éäéå øåà éäé í

ä ' àéìâå íéúñ éäéàå äá àìëã àùéã÷ àîùã
)àìéìë] (àììë[ àúúå àìéòã àæø àúúå àìéòã 

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"דפ(ולכה  א
 ).א"ד(ב "ז ע"לעיל קל' דין כמוהו ועי'  פיב
וזה טעות כי . עיין דרך אמת ).א"ד) (דאולי רמז לאנטונינוס דאם לא כן תימה כי לעולם לא אתקיים (ג

וכולהו יתקיימין ' גם לקמי' ב כד יקום משיחא יטול יעקב וכו”ל קמג ע"לימות סוף יומיא יתקיים כמש
 ).א"נ(ב "הרש. ל בגין דסליק לון לסוף יומיא"א ז”לזמנא דמלכא משיחא גם וישלח קעב ע
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 )והיא( , והיא בתוכה,בחכמה שנדבקה בה
פיה . " שהיא תורת חסד,מוציאה קול

 א האחרונה שהיא"זו ה ,"פתחה בחכמה
ותורת חסד " .בור תלוי בחכמהיוהד ,דיבור

 הדיבור זה הקול שעומד על ,"על לשונה
  ,זה יעקב ,"ותורת חסד" .להנהיגו

 àìã àîéúñ éäéàã ïéâá äîëçá äçúô äéô
 áéúëã ììë òãééúà)àë çë áåéà (îìòðå ä

 éøàù ãëå äøúñð íéîùä óåòîå éç ìë éðéòî
 äååâá éäéàå äá ÷áãúàã äîëçá àèùôúàì

)éäéàå ( äéô ãñç úøåú éäéàã àì÷ ú÷éôà
ä àã äîëçá äçúô" øåáã åäéàã äàøúá à

 àã äðåùì ìò ãñç úøåúå äîëçá àéìú äìîå
 ãñç úøåúå äéì àâäðàì øåáã ìò àîéé÷ã ìå÷

á÷òé àã  
  äî÷/á  

ז ו להנהיג הדבר ולאח,השהוא על לשונ
  . ובארוה,בלי קול דיבור  שהרי אין,אותו

 äì àãçàìå äìî àâäðàì äðåùì ìò åäéàã
äåî÷åàå ìå÷ àìá øåáã úéì àäã:  

אני חכמה " ,פתח רבי חייא אחריו ואמר
אני " ".שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא

 ,"שכנתי ערמה" ,זו כנסת ישראל ,"חכמה
מזמות ודעת " ,זה יעקב שהוא חכם

מות י שהיתה לו דעת מז,זה יצחק ,"אמצא
 ומשום שחכמה השתתפה .לברך את עשו

ודעת מזמות " , שהוא ערמה,עם יעקב
 ושרו עליו , שהתברך יעקב מאביו,"אמצא

 בו ובבניו התקיימוו, הללוכל הברכות 
 התקיימוהן ֵמ. לעולם ולעולמי עולמים

ימו לזמן מלך ילן יתקו וכ,בעולם הזה
 יהיו ישראל גוי אחד בארץ  שאז,המשיח

 זהו שכתוב .הוא ברוך ועם אחד לקדוש
 וישלטו ".תם לגוי אחד בארץוועשיתי א"

וארו עם ענני " שכתוב ,למעלה ולמטה
והנה עם ענני " [שמיא כבר אינש אתי
 , זה מלך המשיח].השמים כבן אדם בא

וביומיהון די מלכיא אנון יקים "שכתוב 
הם של אלו ובימי[' וגו" אלה שמיא מלכו

ועל , ]המלכים יעמיד אלהי השמים מלכות
זמן רצה שיעברו ברכותיו לאותו יעקב כן 

  .מיד ולא נטל אותם ,שיבא

 øîàå äéøúáà àééç éáø çúô)áé ç éìùî (
 éðà àöîà úåîæî úòãå äîøò éúðëù äîëç éðà
 á÷òé àã äîøò éúðëù ìàøùé úñðë àã äîëç

÷çöé àã àöîà úåîæî úòãå íéëç åäéàã äåäã 
 äîëçã ïéâáå åùòì äéì àëøáì úåîæî úòã äéì
 úòãå äîøò åäéàã á÷òéã äéãäá óúúùà
 äéìò åøùå éåáàî á÷òé êøáúàã àöîà úåîæî
 íìòì éåðááå äéá åîéé÷úàå ïàëøá ïåðéà ìë
 àîìò éàäá åîéé÷úà ïåðéàî ïéîìò éîìòìå
 ïéãëã àçéùî àëìîã àðîæì ïåîéé÷úé åäìëå

 ãçà éåâ ìàøùé ïåäéá÷ì ãçà íòå õøàá" ä
 áéúëã àåä àãä)áë æì ìà÷æçé ( íúåà éúéùòå

 áéúëã àúúå àìéòì ïåèìùéå õøàá ãçà éåâì
)âé æ ìàéðã ( éúà ùðéà øáë àéîù éððò íò åøàå

 áéúëã àçéùî àëìî àã)ãî á íù ( ïåäéîåéáå
åâå åëìî àéîù äìà íå÷é ïåðéà àééëìî éã ' ìòå

äì éåëøá ïå÷ìúñéã á÷òé àòá àã àðîæ àåä
øúìàì ïåì ìèð àìå éúàã:  

ואתה אל " ,פתח רבי ייסא אחריו ואמר
ואל תחת ' תירא עבדי יעקב נאם ה

 אבל . הפסוק הזה בארוהו.' וגו"ישראל
בשעה ההיא שיצא יעקב מלפני אביו עם 

 הנה , הסתכל בעצמו ואמר,אותן הברכות
 ,הברכות הללו אני רוצה להעבירן לאחר כך

 יצא קול .ה ירא ופוחד והי.רך הימיםולא
' ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה" ,ואמר

 ,ב אותך בעולם הזהו לא אעז,"כי אתך אני
 לאותו הזמן ,כי הנני מושיעך מרחוק

.  את אותן הברכות,שאתה מעביר אותן
 שאף על גב ,"ִׁשְבָיםואת זרעך מארץ "

נוטל ברכותיו וישתעבדו עשו  עכשיוש

àå äéøúáà àñéé éáø çúô øî) äéîøéé ì (
åäé íàð á÷òé éãáò àøéú ìà äúàå" úçú ìàå ä

åâå ìàøùé ' àéääá ìáà äåî÷åà àø÷ éàä
 ïàëøá ïåðéàá éåáà éî÷î á÷òé ÷ôðã àúòù
 àðéòá ïàëøá ïéìà àä øîà äéùôðá ìëúñà
 ìéçã äåäå ïéîåé åëéøàì øúáì ïåì à÷ìñì
 éãáò àøéú ìà äúàå øîàå àì÷ ÷ôð éôúñîå

åäé íàð á÷òé" êì ÷åáùà àì éðà êúà éë ä
 àåääì ÷åçøî êòéùåî éððä éë àîìò éàäá
 êòøæ úàå ïàëøá ïåðéàì ïåì ÷éìñ úðàã àðîæ
 éåëøá ìéèð àúùäã áâ ìò óàã íéáù õøàî
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אז בניך ו ,יו אני אוציא אותם מיד,בבניך
 . לאותן הברכות,"ושב יעקב" .ישתעבדו בו

 ).שהיא עם יעקב(זו השכינה  ,"ושב יעקב"
 כמו "ושקט ושאנן" , ודאי"ושב יעקב"

 , ומדי, מבבל,יותו מאותן מלכ,שבארוה
 שהם היו שהשתעבדו , ומאדום,ומיון

לעולם ולעולמי  ,"ואין מחריד" .בישראל
  .עולמים

 ïéãëå éåãéî ïåì ÷éôà àðà êðáá ïåãáòúùéå åùò
 áùå ïàëøá ïåðéàì á÷òé áùå äéá êéðá ïåãáòùé

àúðéëù àã á÷òéà >ð"îò éäéàã àá÷òéã äé< 
 äåî÷åàã äîë ïðàùå è÷ùå éàãå á÷òé áùå

 ïåéîå éãîî ìááî ïååëìî ïåðéàî>íåãàîå< 
àã ååä åäðéàãù ïéàå ìàøùéá åäá åãáòú

àéîìò éîìòìå íìòì ãéøçî:  
 , בעודם הולכים אמר רבי יוסי.הלכו

ודאי כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא 
 והכל כדי , הכל היה בסוד החכמה,בארץ

 ,ת החכמה העליונה לבני האדםלהראות א
כדי שילמדו מהמעשה ההוא את סודות 

 וכל מעשיו דרכי , והכל הם כראוי,החכמה
 משום שדרכי התורה הם דרכי ,התורה

 ואין דבר קטן שאין בו ,הקדוש ברוך הוא
כמה דרכים ושבילים וסודות של חכמה 

 שהרי רבי יוחנן בן זכאי ,בא וראה. עליונה
הלכות פסוקות היה אומר שלש מאות 
ושם " בפסוק ,בסוד החכמה העליונה

 ,"אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב
לה אותם אלא לרבי אליעזר שהיה יולא ג

 כדי לדעת שכמה סודות עליונים הם ,עמו
 ובכל , שהוא בתורה,בכל מעשה ומעשה

 לכן ,דבר ודבר היא חכמה ותורת אמת
דברי התורה הם דברים קדושים להראות 

גל עיני " כמו שנאמר ,אותממנה נפל
  ".ואביטה נפלאות מתורתך

à éìæà ååäã ãò åìæà" äî ìë éàãå éñåé ø
á÷ ãéáòã" àúîëçã àæøá äåä àìë àòøàá ä

 éðáì åäì äàìò àúîëç äàæçàì ïéâá àìëå
 àúîëçã ïéæø àãáåò àåääî ïåôìéã ïéâá àùð
 éçøåà åäìë éåãáåòå úåàé à÷ãë ïåðéà àìëå

åàã ïéâá àúééøåàã éçøà ïåðéà àúééøåàã éçø
á÷ã" ïéçøåà äîë äá úéìã àøéòæ äìî úéìå ä

 éáø àäã éæç àú äàìò àúîëçã ïéæøå ïéìéáùå
]éàëæ ïá ïðçåé) [ïåòîù( äàî úìú øîà äåä 

 ÷åñôá äàìò àúîëçã àæøá úå÷åñô úåëìä
)èì åì úéùàøá ( úá ìàáèéäî åúùà íùå

 éáøì àìà ïåì éìâ àìå áäæ éî úá ãøèî
>éìàøæò <)øæòìà( òãðîì ïéâá äéîò äåäã 

 àãáåòå àãáåò ìëá ïåðéà ïéàìò ïéæø äîëã
 éäéà àúîëç äìîå äìî ìëáå àúééøåàá éäéàã
 àúééøåàã ïéìî ïåðéà êë ïéâá èåù÷ã àúééøåàå

 ïéìî]ïéùéã÷[ äîë úåàìôð äðéî äàæçàì ïåðéà 
 øîà úàã)çé èé÷ íéìäú ( äèéáàå éðéò ìâ

êúøåúî úåàìôð:  
קם י בשעה שהנחש ההוא ע,וראהבא 

 שקרב לאשה והטיל ,את אדם ואת אשתו
 אז נטמא ,והתפתה בו אדם ,א זוהמבה

 וגרם , והתקללה בשבילו האדמה,העולם
 ועמד העולם להפרע ,מות לכל העולם

 על )רֶּפוִכ( עד שבא עץ החיים וכפה ,ממנו
 ישלוט  והכניע אותו הנחש שלא,אדם

שהרי בזמן . לעולמים על זרעו של יעקב
 היה נכנע אותו ,שהקריבו ישראל שעיר

 ועל כן , כמו שנאמר,הנחש והתהפך לעבד
 אחד ,הקריב יעקב לאביו שני שעירים

 ואחד , שהוא שעיר,להכניע את עשו

 íãàì àéåç àåää íé÷òã àúòùá éæç àú
 àîäåæ äá ìéèàå àúúàì áéø÷àã äéúúàìå
 àîìò áàúñà ïéãë íãà äéá àúôúàå
 àîìò ìëì àúåî íéøâå äéðéâá àòøà àéèìúàå
 àðìéà àúàã ãò äéðî àòøôúàì àîìò àîéé÷å

 ééçã> éôëåð"øôëå à <)ìéôðå( àééôëå íãà ìò 
ìùé àìã ùçð àåääì äéì àòøæ ìò ïéîìòì èå

 äåä øéòù ìàøùé åáéø÷àã àðîæá àäã á÷òéã
àãáòì êôäúàå ùçð àåää àéôëúàá äîë 

 ïéøú éåáàì á÷òé áéø÷à àã ìòå øîúàã
 ïéâá ãçå øéòù åäéàã åùòì àéôëàì ãç ïéøéòù

                                                           

בלק בפסוק מי מנה עפר יעקב ושב ' וכן בפ' עקב במי כלומר שתשוב השכינה מן הגלות ודייק מהכא א
א ואי ושב יעקב הוא "שהוא ז' נאם ה' ת מדבר ואומר אל תירא וגו"יעקב ודאי כלומר שכינה שהרי הת

 ).א"נ(ח "ז. 'ל אלא יעקב היא השכינה כנז"מדת יעקב ושבתי היל
 ). הזוהרהערת(ב ” קמד עב
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בשביל הדרגה שהיתה תלויה בעשו ונדבק 
 עמד העולם עד שתבא לכןו.  ונתבאר,בו

 , אדםדוגמת ובן אדם כ, חוהדוגמתאשה כ
   ויחכימו אתויעקמו

äéá ÷áãúàå åùò äéá éìú äåäã àâøãà øîúàå 
 àðååâë àúúà éúéúã ãò àîìò àîéé÷ êë ïéâáå

áå äåçãåîéëçéå åîé÷òéå íãàã àðååâë ùð ø  

  åî÷/à  
 ,אותו הנחש הרע ואותו שרוכב עליו

  .והכל נתבאר
 äéìò áéëøã àåääå àùéá àéåç àåääì äéì

øîúà àìëå:  
דע ציד וויהי עשו איש י" ,פתח ואמר

ויעקב איש תם " והרי נאמר ,"איש שדה
אדם [ם יגבר של, "איש תם" ".יושב אוהלים

למה הוא  ,"ושב אוהליםי" .כתרגומו] שלם
 שאוחז ,יושב אוהלים משום שהוא ,תם

 . את אברהם ואת יצחק,את שני הצדדים
 ,ועל כן יעקב בצדו של יצחק בא אל עשו

עם חסיד תתחסד " שכתוב ,כמו שנאמר
עם  , וכשבא עם ברכות".ועם עקש תתפל

 עם סיוע של ,סיוע שלמעלה הוא בא
  כמו, זה היה בחכמהלכן ו,אברהם ויצחק

 כשיעקב התעורר אל ,בא וראה. שנתבאר
בל עליו את י וק, דרגתו של עשו,ל"סמא
 נצח ,ויעקב נצח אותו בכמה צדדים ,יעקב

 ולא נצח ,את הנחש בחכמה ועקמומיות
 נצח , ואף על גב שהכל אחד.רק מהשעיר

 ונצח ,ל בנצחון אחר"כמו כן את סמא
ויאבק איש עמו עד " זהו שכתוב ,אותו
  ". כי לא יכל לווירא השחר עלות

 øîàå çúô)æë äë úéùàøá ( ùéà åùò éäéå
øîúà àäå äãù ùéà ãéö òãåé  íú ùéà á÷òéå

 áùåé åîåâøúë íéìù øáâ íú ùéà íéìäà áùåé
 íéìäà áùåé åäéàã ïéâá íú åäéà éàîà íéìäà

ãéçàãá÷çöéìå íäøáàì ïéøèñ ïéøúì â àã ìòå 
 äîë åùòã äéáâì àúà ÷çöéã àøèñá á÷òé

 øîúàã áéúëã)ù"åë áë á ( ãñçúú ãéñç íò
 àòåéñá ïàëøá íò àúà ãëå ìôúú ù÷ò íòå
 ïéâáå ÷çöéå íäøáàã àòåéñá àúà à÷ àìéòìã
 á÷òé ãë éæç àú øîúàã äîë äåä àúîëçá êë

àîñ éáâì øòúà" äéìò ìéá÷å åùòã àâøã ì
 àéåçì çöð ïéøèñ äîëá äéì çöð á÷òéå á÷òéì

ùá øá çöðúà àìå åîé÷òáå àúîëçá óàå øéò
àìëã áâ ìòãàîñì ïë åîë çöð ãç " àðåçöðá ì

 áéúëã àåä àãä äéçöðå àøçà) áì úéùàøá
ëã-äë( àøéå øçùä úåìò ãò åîò ùéà ÷áàéå 

åì ìåëé àì éë:  
 , כמה היתה זכותו של יעקבבא וראה

 ואותו ,שהוא בא ורצה להעבירו מן העולם
 ,הלילה היה הלילה שנבראה בו הלבנה

 שלא היה מישהו אחר ,דוויעקב נשאר לב
 , אל יצא אדם יחידי בלילה, ששנינו,עמו

 ,וכל שכן בלילה שנבראו בו המאורות
 "יהי מארת" שכתוב ,שהרי הלבנה חסרה

 משום , ואותו הלילה נשאר לבדו.חסר
 הנחש הרע ,שכאשר הלבנה בחסרונה

ל וקטרג עליו " ואז בא סמא,מתגבר ושולט
יה חזק ויעקב ה. ורצה להאבידו מן העולם

 בצד של יצחק ובצד של ,בכל הצדדים
 בא . שהם היו חזקו של יעקב,אברהם

 àúà åäéàã äåä äîë á÷òéã äéúåëæ éæç àú
 úåä àéìéì àåääå àîìòî äéì àøáòàì àòáå
 øàúùà á÷òéå àøäéñ äéá éøáúàã àéìéì
 øá ÷åôé àì ïðúã àøçà äéîò äåä àìã éåãåçìá

ïëù ìëå àéìéìá éàãéçé ùðä åàéøáúàã àéìéìá 
äéñ àäã ïéøåäð äéá áéúëã àøñç éäéà àø)íù 

ãé à (øàî éäé" øàúùà àéìéì àåääå øñç ú
àøäéñ ãëã ïéâá éåãåçìáå àùéá àéåç àøñç 

àèìùå ó÷úúàæàîñ àúà ïéãëå " äéì âéøè÷å ì
 óé÷ú äåä á÷òéå àîìòî äéì àãáåàì àòáå
 íäøáàã àøèñáå ÷çöéã àøèñá ïéøèñ ìëá

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ” קמב עא
 ).הערת הזוהר(ב ” קלט עב
 ).א"נ(ש שאחר מיתת אברהם מיד לקח הבכורה "ל דז" נג
 ).א"נ(ל שהשעיר הוא עשו " רד
 ).הערת הזוהר(ב ” קסט עה
 ).הערת הזוהר(ב ” קיד עו
 ).א"נ(מ "א.  משמע אלו לא נשאר יעקב לבדו לא היה בא המלאךז
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 ,זק היוםו וראה את אברהם חזק בח,לימין
 ראה , בא לשמאל.בצד הימין של החסד

 ראה , בא לגוף.את יצחק חזק בדין הקשה
את יעקב חזק משני הצדדים הללו 
 .שמקיפים אותו אחד מכאן ואחד מכאן

 ,"ל לו ויגע בכף ירכוויכוירא כי לא " ,אזי
 והוא עמוד אחד ,שהוא מקום מחוץ לגוף

ותקע כף ירך יעקב בהאבקו " , אזי.של הגוף
קר ועבר וכיון שהתעורר הב. ' וגו"עמו

 ונחלש כחו של , התגבר יעקב,הלילה
 שהגיע הזמן ,"שלחני" אז אמר ,ל"סמא

 והודה , ורצה ללכת,קרולומר את שירת הב
הוסיף לו ברכה  ו,לו על אותן הברכות

  ".תו שםוויברך א" שכתוב ,אחרת

 ïåðéàã>ååä< àîç àðéîéì àúà á÷òéã åôé÷ú 
áàì àðéîéã àøèñá àîåéã åôé÷úá óé÷ú íäø

 àðéãá óé÷ú ÷çöéì àîç àìàîùì àúà ãñçã
àôåâì àúà àéù÷à ïéøúî óé÷ú á÷òéì àîç 

 ïéãë ïàëî ãçå ïàëî ãç äéì ïøçñã ïéìà ïéøèñ
 åëøé óëá òâéå åì ìåëé àì éë àøéå)äë áì íù (

àôåâî øáì øúà åäéàãá àãåîò ãç åäéàå 
 ïéãë àôåâã)íù ( óë ò÷úå å÷áàäá á÷òé êøé

åâå åîò ' ó÷úúà àéìéì øáòå àøôö øòúàã ïåéë
àîñã äéìéç ùìçúàå á÷òé"øîà ïéãë ì  éðçìù

 ìæéîì éòáå àøôöã àúøéù øîåì àðîæ àèîã
 àúëøá äéì óéñåàå ïàëøá ïåðéà ìò äéì éãåàå

 áéúëã àøçà)èë íù (íù åúåà êøáéå:  
 , כמה ברכות התברך יעקבבא וראה

 והרויח ,אותה התעקמותאחת של אביו ב
 , ואחת של השכינה.את כל אותן הברכות

רך אותו הקדוש ברוך הוא כשהיה בא ישב
 ".ויברך אלהים את יעקב" שכתוב ,מלבן

 הממונהואחת שברך אותו המלאך ההוא 
רך אותו י ואחת ברכה אחרת שב.של עשו

ואל שדי " שכתוב ,אביו כשהלך לפדן ארם
ראה יעקב בזמן ההוא ש. ' וגו"יברך אתך

 באיזו , אמר,את עצמו בכל הברכות הללו
 כעת , אמר.ברכה מהם אשתמש כעת

 זו , ומי היא,אשתמש בחלשה שבהן
 ואף על גב .האחרונה שברך אותו אביו

 אינה חזקה בשלטון , אמר,שהיא חזקה
ל ו אט,אמר יעקב. העולם הזה כראשונה

 ואעביר את כל , את זו ואשתמש בהעכשיו
 ן שאצטרך לי ולבניאותן האחרות לזמ

 בזמן שיתכנסו כל העמים ,מתי. אחרי
כל " שכתוב ,להאביד את בני מן העולם

 סבוני גם ,כי אמילם' גוים סבבוני בשם ה
 הנה כאן .' וגו"ריםוסבוני כדב' סבבוני וגו

אותן  , אחת, כלפי שלשה שנשארו,שלשה
אותן  , שתים,הברכות הראשונות של אביו

 , ברוך הוארך אותו הקדושיברכות שב
רך אותו המלאך יאותן הברכות שב ,שלש
 אל ,ם אותאז אצטרך ,אמר יעקב. ההוא

 ,המלכים וכל העמים של כל העולם
לי ַדי  וכעת כלפי עשו ,אזואעביר אותן ל

æç àú éåáàã ãç á÷òé êøáúà ïàëøá äîë é
 ãçå ïàëøá ïåðéà ìë çååøå åîé÷ò àåääá

á÷ äéì êéøáã àúðéëùã" ïáìî éúà äåä ãë ä
 áéúëã)íùè äì â (éäìà êøáéå" ãçå á÷òé úà í

 ãçå åùòã àðîî àëàìî àåää äéì äéëøáã
 ìéæà äåä ãë äåáà äéì äéëøáã àøçà äëøá

 áéúëã íøà ïãôì)â çë íù (éãù ìàå êøáé 
åâå êúåà ' ìëá äéîøâ á÷òé àîçã àðîæ àåääá

 åäééðîã àúëøá ïàîá øîà ïàëøá éðä
 ùîúùà åäééðî àùìçá øîà àúùä ùîúùà
 äåáà äéëøáã àúééøúá àã éäéà ïàîå àúùä
 àôé÷ú éäéà åàì øîà àôé÷ú éäéàã áâ ìò óàå
 á÷òé øîà äàîã÷ë àîìò éàäã àúåðèìùá

äá ùîúùàå àã àúùä ìåèàãìñàå  ïåðéà ìë ÷
 éàøúá éàðáìå éì êéøèöàã àðîæì ïéðøçà
 éðá àãáåàì àéîîò ìë ïåùðëúéã àðîæá éúîéà

 áéúëã àîìòî)é çé÷ íéìäú ( éðåááñ íéåâ ìë
åäé íùá"åâå éðåááñ íâ éðåáñ íìéîà éë ä '

åâå íéøåáãë éðåáñ ' àúìú éáâì àúìú àëä àä
 ïéøú äåáàã éàîã÷ ïàëøá ïåðéà ãç åøàúùàã

ïåðéàá÷ äéëøáã ïàëøá " ïàëøá ïåðéà úìú ä
 íúäì á÷òé øîà àëàìî àåää äéëøáã

 éáâì åëéøèöà]ïéëìî[ >å< àîìò ìëã ïéîò ìë
 éì éã åùòã éáâì àúùäå íúäì ïåì ÷éìñàå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ובפרדס בשער ירך יעקב "בראשית דף נח ע' מענין זה בפ'  עיא
 .א ודברינו שם"לעיל כא ע'  עי).א"נ(מ "א.  היינו נצחב
 ".וירא אלהים אל יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו: "לשון הפסוק הוא ג
 ).הערת הזוהר(ב ”ב קעב ע” קסו עד
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למלך שהיו לו כמה לגיונות ] משל[ ,בזה
 כמה בעלי לוחמי קרבות להלחם ,חזקים

  מנים כלפי מלכים חזקיםו שמז,בקרבות

 äîë ïéôé÷ú ïéðåéâì äîë äéì ååäã àëìîì éàäá
 ïéðéîæã ïéáø÷ àçâàì àáø÷ éçéâî éøàî

>éáâì <)éðáì(ïéôé÷ú ïéëìî   
  î÷å/á  

 שמע על בינתיים .להלחם בהם קרבות
 בני השערים , אמר,ששודדשודד אחד 

 מכל הלגיונות , אמרו לו.הללו ילכו לשם
 כלפי , אמר.שלך אינך שולח לשם אלא אלו

 שהרי כל לגיונותי ,י באלואותו השודד ַד
ובעלי הקרב אעביר אותם לאותם המלכים 

.  יהיו, ביום הקרב כשיצטרכו לי,החזקים
י לי  ַד,יעקב אמר כלפי עשו כן כאן כמו

יהיו  אבל לזמן ההוא ש,כעת בברכות הללו
 כלפי כל המלכים והשליטים נצרכים לבני

 כשיגיע אותו , אעלה אותם,של כל העולם
 , יתעוררו אותן הברכות מכל הצדדים,הזמן

 ומהיום . העולם על קיומו כראוייתקייםו
ההוא והלאה תקום המלכות הזו על כל 

 שכתוב , כמו שבארוה,לכות אחרתשאר מ
ף כל אלין מלכותא והיא תקום יתדק ותס"

יות ותכתת ותכלה כל אלו המלכ[ ".לעלמיא
והיינו ההיא אבנא  ].והיא תקום לעולם

האבן [ דאתגזרת מן טורא די לא בידין
 כמו ,]םלא בידישההיא שנגזרת מן ההר 

 מי האבן ".עה אבן ישראלומשם ר"שנאמר 
והאבן " כמו שנאמר ,שראל זו כנסת י,הזו

רבי חייא . ' וגו"הזאת אשר שמתי מצבה
אלו  "שאר ישוב שאר יעקב" , מכאן,אמר

והיה " וכתוב ,הברכות האחרות שנשארו
 ".שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים

והיה שארית " כתוב ,אלו ברכות אחרות(
 וכתוב ,ולא רק בעשו , כולם בגוים")יעקב

  ".'את הכטל מ' והיה שארית וגו"

àçâàà íéèñì ìò òîù éëäãà àáø÷ åäá 
 åøîà ïîú ïåëäé éòøú éðá éðä øîà àçô÷ ãç
 íúä øãùî úðà úéì êìéã ïéðåéâì ìëî äéì
 ïéìàá éã íéèñì àåää éáâì øîà ïéìà àìà

÷ìñà àáø÷ éøàîå éúåðåéâì ìë àäãá éáâì 
 éì åëéøèöàã àáø÷ã àîåéá ïéôé÷ú ïéëìî ïåðéà

÷òé éëä óåà ååäéì àúùä éì éã åùò éáâì øîà á
 éðáì åëéøèöàã àðîæ àåääì ìáà ïàëøá ïéìàá
 ãë ïåì ÷ìñà àîìò ìëã ïéèéìùå ïéëìî ìë éáâì
 ìëî ïàëøá ïåðéà ïåøòúé àðîæ àåää éèîé
 úåàé à÷ãë äéîåé÷ ìò àîìò íéé÷úéå ïéøèñ
 ìë ìò àã àúåëìî íå÷é äàìäìå àîåé àåääîå

úëã äåî÷åàã äîë àøçà åëìî øàù áé) ìàéðã
ãî á ( àéäå àúååëìî ïéìà ìë óñúå ÷éãú

 åðééäå àéîìòì íå÷éú]ä[ ïî úøæâúàã àðáà àéä
 øîà úàã äîë ïéãéá àì éã àøåè) èî úéùàøá

ãë ( àã àã ïáà ïàî ìàøùé ïáà äòåø íùî
 øîà úàã äîë ìàøùé úñðë)áë çë íù (

åâå äáöî éúîù øùà úàæä ïáàäå ' àééç éáø
 àëäî øîà) äéòùéàë é ( á÷òé øàù áåùé øàù

 åøàúùàã ïéðøçà ïàëøá ïéìà]áéúëå) [áéúëã( 
) ä äëéîå ( íéåâá á÷òé úéøàù äéäå] áø÷á

íéáø íéîò[) ïéðøçà ïàëøá ïéìà(  äéäå áéúë
 äéãåçìá åùòá àìå åäìë íéåâá á÷òé úéøàù

>åâå úéøàù äéäå áéúëå'<åäé úàî ìèë "ä:  
ועבד בן יכבד אב " ,פתח רבי ייסא ואמר

 שלא היה אדם , זה עשו"בן" ,"ניוואד
בד יבעולם שיכבד את אביו כמו שעשו כ

בד אותו י ואותו הכבוד שכ,את אביו
זה  "ועבד אדניו. "השליט אותו בעולם הזה

 שהרי אדם , ובארוה,אליעזר עבד אברהם
שר וכמה מתנות ושהיה בא לחרן בכמה ע

 שלא אמר ,ואוצרות וגמלים טעונים
הוא אוהבו של אברהם או לבתואל ולבן ש

 אלא ,איש אחר שבא עם פיוס של אברהם

 øîàå àñéé éáø çúô)å à éëàìî ( ãáëé ïá
àìã åùò àã ïá åéðåãà ãáòå áà ùð øá äåä 

 äîë éåáàì øé÷åéã àîìòá]øé÷åàã) [øé÷éã( 
 äéì èéìùà äéì øé÷åàã åøé÷é àåääå éåáàì åùò
 ãáò øæòéìà àã åéðåãà ãáòå àîìò éàäá

íäøáàâ ïøçì éúà äåäã ùð øá àäã äåî÷åàå 
 ïðéòè ïéìîâå ïéæáæáðå ïðúî äîëå àøúåò äîëá
 íäøáàã éåîéçø åäéàã ïáìå ìàåúáì øîà àìã

á åà àìà íäøáàã àñåéôá éúàã àøçà ùð ø

                                                           

 ).ו"דפ(לאגחא  א
 ).ו"דפ(אסתלק  ב
 ).הערת הזוהר(א ” פז עג
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ויאמר " ,ו מה כתוביטרם ידבר את דבר
 "ניואד" ואחר כך ,"עבד אברהם אנכי

 אותו , כדי שיכבד את אברהם,"ניואד"
הכבוד ואותו החסד האריך לו לכמה 

בד את י הכבוד ההוא שכ,כך עשו. פעמים
ט ול האריך לו כל הפעמים הללו שיש,אביו

 ואותן הדמעות הורידו את ,בעולם הזה
 עד שישובו ישראל ,ישראל לשעבודו

 שכתוב ,הוא בבכיה ובדמעות ברוך לקדוש
ועלו מושיעים " ואז כתוב ,' וגו"בבכי יבאו"

' ט את הר עשו והיתה להובהר ציון לשפ
  ".המלוכה

 áéúë äî éåìî ììîé àì ãò)ãì ãë úéùàøá (
 ïéâá éðãà éðãà øúáìå éëðà íäøáà ãáò øîàéå

 íäøáàì äéì øé÷åéãå àåää]åáéè àåääå àø÷é[ 
 êéøåà>äéì< àø÷é àåää åùò êë ïéðîæ äîëì 

 ïéðîæ éðä ìë äéì êéøåà éåáàì äéì øé÷åàã
 àîìòá èåìùéã>àã<àå  ïåì åãéøåà ïéòîã ïåðé

 ìàøùé ïåáåúéã ãò äéìéã àãåáòùá ìàøùéì
á÷ì" áéúëã ïéòîãáå äéëáá ä)ç àì äéîøé (

åâå åàáé éëáá ' áéúë ïéãëå)àë à äéãáåò ( åìòå
 äúéäå åùò øä úà èåôùì ïåéö øäá íéòéùåî

åäéì"äëåìîä ä:  
  ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì  ".לעולם אמן ואמן' ברוך ה"

  å úùøôàöéá÷òé   
  øäæ  
 רבי ".ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"

וזרח השמש ובא השמש " ,חייא פתח ואמר
 הפסוק ,"ואל מקומו שואף זורח הוא שם

זה יעקב  "וזרח השמש" אבל ,הזה בארוהו
כשהלך  "ובא השמש" ,כשהיה בבאר שבע

 ,"וילן שם כי בא השמש" שכתוב ,לחרן
  ואל מקומו שואף"

 øàáî á÷òé àöéå äðøç êìéå òáù) úéùàøá
é çë ( øîàå çúô àééç éáø)ä à úìä÷ ( çøæå

 àåä çøåæ óàåù åîå÷î ìàå ùîùä àáå ùîùä
 àã ùîùä çøæå ìáà äåî÷åà àø÷ éàä íù
 ìæà ãë ùîùä àáå òáù øàáá äåä ãë á÷òé

 áéúëã ïøçì)àé çë úéùàøá ( àá éë íù ïìéå
óàåù åîå÷î ìàå ùîùä:  

  äøåú éøúñ  
 מה ראה ," ובא השמשוזרח השמש"

שלמה המלך שראשית ספר החכמה שלו 
שלמה  , אמר רבי אלעזר, אלא.הוא מכאן

 את הספר הזה על שבעה עמידהמלך ה
והם .  והעולם עומד עליהם,הבלים

 לכן ש, קיום העולם,העמודים והתומכים
א בהבל זה שיוצא מפיו "ס (.נקראו הבלים

 והתעוררו החברים , בומתקייםשל אדם ו
 אלא בהבל פיהם של מתקיים העולם אין

 על שלשה , דבר אחר.תינוקות של בית רבן
 על התורה ועל ,דברים העולם עומד

זה  , התורה.העבודה ועל גמילות חסדים
 , גמילות חסדים,זה יצחק , העבודה,יעקב

 שלשה דברים אלו הם עמודים .זה אברהם
 מה .) שלשה מן שבעה הבלים,עליונים

העולם כמו כן  ,בלי הבל מתקייםהגוף אינו 
 אלא על ההבלים שאמר מתקייםאינו 

הבל " שכתוב , והם שבעה,שלמה המלך
 ,"הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל

  .הרי שבעה

 äîìù àîç à÷ éàî ùîùä àáå ùîùä çøæå
 àëäî äéìéã àúîëçã àøôñã àúåøéùã àëìî
 éàä àëìî äîìù øæòìà éáø øîà àìà åäéà

ìò äéì íé÷åà àøôñ íéà÷ àîìòå íéìáä òáù 
 àîìòã àîåé÷ ïéëîñå ïéãåîò ïåðéàå åäééìò

>ïéâáã <)ïéâáå( íéìáä ïåø÷à êë >ð" éàäá à
 äéá íéé÷úàå ùð øáã äéîåôî ÷éôðã ìáä
 ìáäá àìà íéé÷úî íìåòä ïéà àééøáç åøòúàå
 ìò øçà øáã ïáø úéá ìù úå÷åðéú ìù íäéô
 ìòå äøåúä ìò ãîåò íìåòä íéøáã äùìù

åáòä á÷òé àã äøåúä íéãñç úåìéîâ ìòå äã
 íäøáà àã íéãñç úåìéîâ ÷çöé àã äãåáòä
 ïî àúìú ïéàìò ïéëîñ ïåðéà ïéìà íéøáã äùìù

íéìáä äòáù< ìáä àìá íéé÷úà àì àôåâ äî 
 íéìáä ìò àìà íéé÷úà àì àîìò éëä óåà

 áéúëã òáù ïåðéàå àëìî äîìù øîàã) úìä÷
á à (úìä÷ øîà íéìáä ìáä ìáä ìáä ìëä íé

òáù àä ìáä:  
 שאותן מרגליות , אם כך,ואם תאמר

 הנה במקום ,טובות שהעולם עומד עליהם
 éëä éà àîéú éàå>ã< ïàáè ïàìâøî ïåðéà

 àä åäééìò àîéé÷ àîìòã>àøçà øúàá< áéúë 
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 ,רבן העולםו והן ח,אחר כתוב הבלים רעים
זה הבל " ,"זה הבל וחלי רע הוא"כמו 

 אף על גב )אלו( אלא ודאי ".ורעות רוח
 , שהם קדושים,ששבעה ההבלים הללו

לים  יש כנגד אלו שבעה הב,קיום העולם
ומהם , )מהם(שכל דיני העולם יוצאים 

 והכל קיום של ,הבלים אחרים(מתפשטים 
 משום שיש באלו ,)של העולם(הגלות 

  שבעה הבלים שכל דיני העולם יוצאים

 ïåâë àîìòã åøéúñ ïåðéàå ïéùéá íéìáä) úìä÷ å
á ( àåä òø éìçå ìáä äæ)ã ã íù ( úåòøå ìáä äæ

 éàãå àìà çåø)ïéìà (>éðäã áâ ìò óà< òáù 
 íéìáä>ã< ïåðéà>ïéùéã÷<àîìòã àîåé÷ > úéàà 

 íéìáä òáù éðä ìá÷ìãàîìòã ïéðéã ìëá 
ïé÷ôð< )åäééðîå( ïéèùôúî )>ð"à < íéìáä

 àîåé÷ àìëå ïéðøçà)àúåìâã( ]àîìòã[ ïéâá 
 òáù éðäá úéàãé÷ôð àîìòã ïéðéã ìëã ìáä  

  æî÷/à  
  øäæ  

". וישכב במקום ההוא" שכתוב ,"זורח
 אף על גב שהשמש מאיר לכל ,ובא וראה

 כמו , מסעותיו הם בשני צדדים,העולם
 ,"הולך אל דרום וסובב אל צפון"שנאמר 

 ושופע )לכןו( ,משום שזה ימין וזה שמאל
 והולך לצד ,ויוצא כל יום מצד המזרח

 , ואחר כך לצד הצפון,)ל מערבש(הדרום 
כנס נ ואז השמש ,ומצד הצפון לצד המערב

 שכתוב , יוצא ממזרח.ויוצא לצד מערב
 , והולך למערב,"ויצא יעקב מבאר שבע"

 יוצא ,רבי שמעון אמר". וילך חרנה"שכתוב 
ויצא יעקב " שכתוב ,מכלל ארץ ישראל

 שכתוב , והולך לרשות אחרת,"מבאר שבע
ויצא " שכתוב ,צא ממזרחיו( ".וילך חרנה"

שנוטלת  השמיטה  זו,"יעקב מבאר שבע
 העליון האור שמאיר והולכת עומקמה

 המקום ,"וילך חרנה" שכתוב ,למערב
  .גז שםושהדין והר

 áéúëã çøåæ)àé çë úéùàøá ( íå÷îá áëùéå
òà àùîù éæç àúå àåää" àîìò ìëì øéäðã â

éåðìèîâ øîà úàã äîë ïåðéà ïéøèñ ïéøúá 
) úìä÷àå  ( ïéâá ïåôö ìà ááåñå íåøã ìà êìåä

 àìàîù àãå àðéîé àãã)ïéâáåãéâðã  (]ãéâðå[ 
 àøèñì ìéæàå çøæîã àøèñî àîåé ìë ÷éôðå

 íåøãã>ð"áøòîã à< ïåôöã àøèñì øúáìå 
 àùîù ïéãëå áøòîã àøèñì ïåôöã àøèñîå
 áéúëã çøæîî ÷éôð áøòî éáâì ìéæàå ùéðëúà

)é çë úéùàøá (àáî á÷òé àöéå ìéæàå òáù ø
 áéúëã áøòîì)íù( øîà ïåòîù éáø äðøç êìéå 

 àöéå áéúëã ìàøùéã àòøàã àììëî ÷éôð
 êìéå áéúëã àøçà åùøì ìæàå òáù øàáî á÷òé

 äðøç>ð" á÷òé àöéå áéúëã çøæîî ÷éôð à
 äàìò à÷îåòî ìéèðã äèîù àã òáù øàáî
 äðøç êìéå áéúëã áøòîì ìéæàå øéäðã åøéäð

àæâåøå àðéãã øúàïîú :  
 ,רבי יוסי מבאר את הפסוק הזה בגלות

 , העליוןעומקבראשונה היה יורד אור מן ה
 ,ויעקב היה נוטל אותו והולך לבאר שבע

 , שהיה מאיר משם,הבאר שחפרוה שרים
 ובימי ,והשלים אותה הבאר בכל השלמות

 ,הגלות נסע מבאר שבע הזו והלך לחרנה
 ומה . כלומר חרון אף,"וילך חרנה"שכתוב 

 ,הוא חרון אפו של הקדוש ברוך הוא
אמר .  ארץ של רשות אחרת,)הדרגה הרעה

 המערב , כשהולך השמש למערב,רבי חייא
 , הכסא שלו,הזה נקרא מקומו של השמש

אל מקומו " זהו שכתוב ,מקום ששולט עליו

 àúéîã÷á àúåìâá àø÷ éàä é÷åî éñåé éáø
 ìéèð äåä á÷òéå äàìò à÷îåòî åøéäð úéçð äåä

âì ìéæàå äéì íéøù äåøôçã øàá òáù øàá éá
 ìëá øàá àåääì íéìùàå ïîúî øéäð äåäã
 òáù øàá éàäî ìéèð àúåìâã éîåéáå åîéìù
 ïåøç øîåìë äðøç êìéå áéúëã äðøç éáâì ìéæàå

á÷ã åôà ïåøç àéä éàîå óà"àùéá àâøã ä< 
 ìéæà ãë àééç éáø øîà àøçà åùøã àòøà
 àùîùã åîå÷î éø÷à áøòî éàä áøòîì àùîù

ëää äéìò àéøùã øúà äéìéã àééñø" ã) úìä÷

                                                           

ואולי בגין היא כגון ולא ## )*דפוס אמסטרדם(' דאית בהני שבע הבל דכל דינין דעלמא נפקי ומתפשט א
 .'להוסיף ד

 .ו,דפ) מנייהו( ב
 ).א"ד(ד וגבורה כנודע "והוא חסצדדים לדרום וצפון ' מסעיו לב'  פיג
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 שהולך אליו להאיר ,"שואף זורח הוא שם
 ונוטל את כל האורות וכונס אותם ,עליו
ו כמו ששנינו שהקדוש ברוך יניוה. אליו

 הקדוש ,א ולמדנו"ס( .תפיליןהוא מניח 
' נשבע ה" שכתוב ,תפיליןברוך הוא מניח 

זו  "ימינו" ושנינו ".זוובימינו ובזרוע ע
 ,"מימינו אש דת למו" שכתוב ,התורה

את  לקח יעקב ו.תפיליןאלו  "זווובזרוע ע"
 והלבנה אוספת . ומאסף לצד מערבכולם

 מאורות האורות והלבסוף כל אותם
 . שהוא נותן לה ומאיר לה,לוקחיעקב ש

וזה ששנינו הקדוש ברוך הוא מניח 
 משום שנוטל את כל הכתרים ,)תפילין

 הסוד של האב העליון , ומי הם,העליונים
 , שבראשתפילין והם ה,וסוד האם העליונה

 ואחר . כהן גדול נוטל בראש,כמו ששנינו
 .שמאל נוטל הימין וה,שנוטל האב והאם

.  שנוטל הכל)שהקדוש ברוך הוא(ונמצא 
 , תפארת ישראל נוטל הכל,רבי אלעזר אמר

 נוטלת ,וכשנמשכת כנסת ישראל למעלה
 עולם הזכר של הקדוש , כאן הכלכמו כן

   וכן עולם,ברוך הוא

ä à ( ìéæàã íù àåä çøåæ óàåù åîå÷î ìàå
 ïåì ùéðëå ïéøåäð ìë ìéèðå äéìò àøäðàì äéáâì

á÷ ïðéðúã äîë åðééäå äéáâì"éìôú çðà ä)ï( 
>ð"á÷ ïðéðúå à" áéúëã ïéìôú çðà ä) áñ äéòùé
ç (ä òáùð ' àã åðéîé ïðéðúå åæåò òåøæáå åðéîéá

ã äøåú áéúë)á âì íéøáã ( åîì úã ùà åðéîéî
 á÷òé ìéèð åäìëå ïéìôú ïéìà åæåò òåøæáå
 ìë øúáì ùéðë àøäéñå áøòî éáâì ùéðëîå
 äì áéäé åäéàã á÷òé ìéèðã ïéðéöåáå ïéøåäð ïåðéà

á÷ ïðéðúã åðééäå äì øäðàå"ïéìôú çðà ä< ïéâá 
 àáàã àæø åäðéð ïàîå ïéàìò ïéøúë ìë ìéèðã

îàã àæøå äàìò ùàøáù ïéìôú ïåðéàå äàìò à
 ïäë ïðéðúã äîë]ìåãâ[ øúáìå ùàøá ìèåð 

 àîàå àáà ìéèðã]ìéèð[ àìàîùå àðéîé 
 çëúùàå>á÷ã"ä< ]ã[ øæòìà éáø àìë ìéèð

 àëùîúà ãëå àìë ìéèð ìàøùé úøàôú øîà
 àîìò àìë éëä óåà àìèð àìéòì ìàøùé úñðë

 àøåëãã]ã[á÷"àîìò ïëå ä:  

  äøåú éøúñ  
 ונקראים הבלים )ם ממנוומתפשטי

אחרים להלקות בני אדם ולתקנם שילכו 
 ונקראים הבל ששורה בהם .בדרך ישרה

 והם הקיום . הבל שהוא רעות רוח,רעלי וח
שבגללם בני אדם הולכים בדרך ישר 

 ועל כן רבים .ופוחדים מהקדוש ברוך הוא
. הם ההבלים שמתפשטים משבעה הללו

וא  שה, סוד השמש,והראשית שהוא אמר
 והוא הסוד ,את העולםשמקיים הבל 

להכניס את האדם לתוך האמונה העליונה 
 כל מה שתחת לכן ו.של הקדוש ברוך הוא

 ועל כן כתוב ,הדרגה הזו אינו סוד האמונה
 בכל אשר נעשה ,"ואין יתרון תחת השמש"

 שהרי מתחת לזה לא צריך ,תחת השמש
הם אחד בלי שהשמש והלבנה , להדבק

ב שהלבנה היא תחת  ואף על ג.פרוד
 ותחת , הכל הוא שמש בלי פרוד,השמש

  .לזה הכל הוא רעות רוח ואסור להדבק בו

äéðî éèùôúîå ( ïéðøçà íéìáä ïåø÷àå
 çøàá ïåëäéã ïåì àð÷úàìå àùð éðá äà÷ìàì
 ìáä òø éìç åäá àéøùã ìáä ïåø÷àå øùéî
 éðá ïåäéðéâáã àîåé÷ ïåðéàå çåø úåòø åäéàã

éî çøàá ïéìæà àùð êéøá àùãå÷î åìéçãå øù
 éèùôúîã íéìáä ïåðéà ïéàéâñ àã ìòå àåä

 àúåøéùå òáù éðäî>åäéàã< àùîùã àæø øîà 
 øá àìòàì àæø åäéàå àîìò íéé÷ã ìáä åäéàã
 àåä êéøá àùãå÷ã äàìò àúåðîéäî åâì ùð
 àæø åäéà åàì àâøã éàä úåçúã äî ìë êë ïéâáå

 áéúë àã ìòå àúåðîéäîã)úìä÷àé á  (éàå ï
 ùîùä úçú ïåøúé)å è íù ( äùòð øùà ìëá

 êéøèöà àì éàä úåçú àäã ùîùä úçú
 àìá ïåðéà àãç àøäéñá àùîù à÷áãúàì

òà àøäéñå àãåøô"äéàã âé àìë àùîù úåçú 
 åäéà àìë éàä úåçúå àãåøô àìá àùîù åäéà

äéá à÷áãúàì øéñàå çåø úåòø:  
 מתוך , בקשר של הסתום,"ויצא יעקב"

 זהר האספקלריה ,וצאהסתר הסתום י
שמתחברים  צבעים המאירה כלולה משני

 àøúñ åâî åîéúñã àøè÷á á÷òé àöéå
à÷ôð àîéúñààéøì÷ôñà øäæ ä àøäðã 

                                                           

ת "א בלול מחסד וגבורה מחוברים בת" יצא זה פירוש בקשר סתום מתוך בינה שהיא נסתרה וסתומא
 ).א"נ(ועיין מקדש מלך 
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 àìéìë <)àìéìá( ïøáçúîã ïéðååâ ïéøúî<   .יחד
àãçë:  

  àúôñåú:  
 בחירי , אהובי עליון,בני העולם

 בעלי , מי חכם בכם. קרבו שמעו,הממשלה
 בשעה שהראש .יבא וידע ,העינים בהשכל

הלבן נטל שלש אותיות וחקק אותם 
 ,' אחת י,' אחת א,בחקיקת החקיקות

הראש העליון ' הא .ן" ונחקק אי,'ואחת ן
הוא '  י,של הכל טמון של כל הטמונים

 וירד , נתקן מן הראש למעלה,עלית הרצון
 , יצא והוציא שלשים ושנים שבילים.למטה

 ,ותעד שנחקקו באבנים יקרות שלוהט
 , שהיא זכר ונקבה,ן"ונקשרו עם האות נו

 והשם , בהם נתקנו, קשר חזק,שני אוהבים
 , מהם נמצא המזון לכל,הקדוש נקשר בהם

 ,פשוטה' ועל כן נחקקה ן. נתקנו העולמות
'  י,כפופה נקבה אחת'  נ,הכלל של שתים

  שהיא הרצון

äàìò éîéçø àîìò éðáà éøééøåáã àðîøåä 
àîéëç ïàî åòîù åáéø÷ ïéðééòã éøàî åëá 

úéì åðúìëåñáå àøååç àùéøã àúòùá òãðéìå 
 ãç ïéôåìâá àôåìâá ïåì óéìâå ïååúà úìú ìéèð

à 'é ãç 'ï ãçå 'éà óéìâúàå" ï]à'[ äàìò àùéø 
é ïéøéîè ìëã àøéîè àìëã ' éåä àúåòøã å÷éìñ

 ÷ôð àúúì úçðå àìéòì àùéøî ììëúùà
 åôéìâúàã ãò ïéìéáù ïéøúå ïéúìú ÷éôàå ïéá

 ø÷é éðáà>ïèäìúîã <)ïèäìúîë( åøù÷úàå 
åð úàá" ïéîéçø ïéøú àá÷åðå øëã åäéàã ï

 åììëúùà åäá àôé÷ú àøåù÷>å<îùà àùéã÷ 
 àìëì àðåæî çëúùà åäééðî øù÷úà åäá

ï óéìâúà àã ìòå ïéîìò åììëúùà ' äèåùô
ð ïéøúã àììë 'é àãç àá÷åð äôåôë ' éäéàã

àúåòø  
  æî÷/á  
  øäæ  

 כמו ,הקדוש ברוך הואהנקבה של 
 כך ,שיוצאים כל האורות מן העולם הזה

 שהרי זה ,גם נוטל הכל העולם הזה
 באר , באר שבע זה היובללכן ו.וזכדוגמא 

ו זכדוגמא שהרי זה ( , השמיטה זו)שבע(
 )הזה( והשמש ,)הוא ברוך הכל לקדושא "נ

 כלוהוא נוטל ( ,אינו מאיר אלא מן היובל
ויצא " לכן ו,)יטהשמהאורות ומכניס תוך ה

 זה המערב ,"יעקב מבאר שבע וילך חרנה
ויצא " ,רבי שמעון אמר. שמיטהשהיא ה

  שנת,זה המערב "יעקב מבאר שבע
 ,זו שנת הערלה "וילך חרנה" ,השמיטה

שה לרשות ומשום שיצא מרשות הקד
  . כמו שנתבאר, שהיה בורח מאחיו,אחרת

á÷ã àá÷åðã" éàäî ïéøåäð ìë é÷ôðã äîë ä
 àîìò àã àäã àîìò éàä àìë ìéèð éîð éëä

àã àðååâë øàá àìáåé àã òáù øàá êë ïéâáå 
 òáù]àã[ )ã( äèîù éäéàá÷ì àìë"ä] ð" àäã à

àã àðååâë àã[ àùîùå >àã< )àì( àìà øéäð 
 àìáåéî>ð" åâì áéäéå ïéøåäð ìë ìéèð åäéàå à

äèîù< òáù øàáî á÷òé àöéå êë ïéâáå ] êìéå
äðøç[) é çë úéùàøá(  áøòî àã]äèîù éäéàã[ 

 àã òáù øàáî á÷òé àöéå øîà ïåòîù éáø
 äìøò úðù àã äðøç êìéå äèîùä úðù áøòî
 äåäã àøçà åùøì àùéã÷ åùøî ÷ôðã ïéâá

øîúàã äîë éåçàî ÷éøò:  
 שהיא ברשות ,וכאשר הגיע לבית אל

 מי ".ויפגע במקום" , מה כתוב,שהוהקד
 זהו מקומו , רבי חייא אמר,המקום

 "ואל מקומו שואף" שכתוב ,שאמרנו
 ,"וילן שם כי בא השמש" ").זורח הוא שם("

 שהרי ,"שואף זורח הוא שם"כמו שנאמר 
ויקח מאבני . "הוא בא כדי להאיר לו

 לא כתוב אבני המקום אלא ,"המקום
 אלו הם אבנים יקרות ,"מאבני המקום"

 äî àùéã÷ åùøá åäéàã ìà úéáì àèî ãëå
 áéúë) íùéà ( àééç éáø íå÷î ïàî íå÷îá òâôéå

 áéúëã ïøîà÷ã åîå÷î àåä àã øîà) à úìä÷
ä ( óàåù åîå÷î ìàå)íù àåä çøåæ ( éë íù ïìéå

 ùîùä àá)àé çë úéùàøá ( øîà úàã äîë
äðàì ïéâá àäã íù àåä çøåæ óàåù äéì àø

 àéúà÷)íù ( íå÷îä éðáà íå÷îä éðáàî ç÷éå
 éðáà ïåðéà ïéìà íå÷îä éðáàî àìà áéúë àì

                                                           

 ).א"נ(מבורר והכל מפורש במקדש מלך '  אהובי עליון דשולטניא
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מרגליות טובות שהן שתים עשרה אבנים 
 ". אבניםשתים עשרה" ככתוב ,עליונות

ותחת אלו שנים עשר אלף ורבבות אבנים 
 לכן ו,לן נקראות אבניםו וכ,פסולות

 ו זה,)המקום( ולא אבני "מאבני המקום"
 ,"מראשותיווישם . "המקום שאמר

 של מראשותיו אלא , של מימראשותיו
 אם ,"מראשותיו" מה זה .המקום ההוא

 אלא ,לא ,תאמר כמי ששם תחת ראשו
 , צדדי העולם)אשיר(לארבעה מראשותיו 

  שלש אבנים לצד

 ïéàìò ïéðáà øñéøú ïåðéàã ïàáè ïàìâøî ø÷é
 áéúëã äîë)î"àì çé à ( íéðáà äøùò íéúù

óìà øñéøú ïéìà úåçúåàïìéñô éðáà ïååáøå á 
 åäìëå]ïåø÷à[íå÷îä éðáàî êë ïéâá ïéðáà â àìå 
 éðáà>ð"íå÷îä à<ã íùéå øîà÷ã íå÷î àåä àã 

 åéúåùàøî)íù ( àìà ïàîã åéúåùàøî
 éà åéúåùàøî éàî íå÷î àåääã åéúåùàøî
 àìà àì äéùéø úåçú éåùã ïàîë àîéú

 òáøàì åéúåùàøî>ð"éùéø à< àîìòã ïéøèñ 
øèñì ïéðáà úìú:  

  äøåú éøúñ  
 נראים בו ,כיון שאלו נכללו זה עם זה

 כל מראה האורות ,גמן הוא אר,צבעיםכל ה
ם האורות לא ה , רצוא ושוב.כלולים בו

 חבור אחד הם ,מתעכבים לראות
ר הזה שורה "בזה. מתחברים בזהר ההוא

 שלא נסתם הוא שם לאותו ה,מי ששורה
 בזה נראית , נקרא קול יעקב,ידוע כלל

 אותו נסתר שלא ידוע ,האמונה של הכל
 הוא השלמות של .ה" בזה שורה יהו,כלל
 . העליון והתחתון נמצא כאן,הצדדיםכל 

יעקב השלמות של האבות שאחוז מכל 
ירת השם הזה ח הזהר הזה על ב.הצדדים

 שני ,"ישראל אשר בחרתיך" שכתוב ,נקרא
 בראשונה ,יעקב וישראל ,שמות נקרא

  .יעקב ואחר כך ישראל

 ìë äéá ïåæçúà àãá àã åìéìëúà ïéìàã ïåéë
åäðã åæéç ìë åäéà ïîâøà ïéðååâ ïìéìë äéá ïéø

 éîçîì ïáëòúî àì ïéøåäð ïåðéà áåùå àåöø
äæ éàäá øäæ àåääá ïøáçúà àãç àøåáç" ø

 íéúñã àåääì åäéà àîù éøàùã ïàî éøàù
 éæçúà éàäá éø÷à á÷òé ìå÷ ììë òéãé àìã
 ììë òéãé àìå íéúñã àåää àìëã àúåðîéäî

åäé àéøù éàäá" åäéà ïéøèñ ìëã åîéìù ä
ùà àëä äàúúå äàìò ïäáàã åîéìù á÷òé çëú

ïéøèñ ìëî ãéçàãääæ " àîùã åøéøá ìò àã ø
 áéúëã éø÷à àã)ç àî äéòùé ( øùà á÷òé

 ìàøùéå á÷òé éø÷à ïäîù ïéøú êéúøçá
 ìàøùé øúáìå á÷òé àúéîã÷á  

 , כשהיה בהתחלה,הסתר של הסתר הזה
רוש של י שהוא הפ,בסוף הזה של המחשבה

ועל  . והיא התורה שבעל פה,תורה שבכתב
הואיל משה באר " שנאמר ,כן נקרא באר

ר הוא לאותו שנקרא " בא".את התורה
  והיינו".ויבנהו שבע שנים" שכתוב ,שבע

ר "וסוף המחשבה הזה הוא בא. קול גדול
 כיון , ויעקב נכנס בראש הזה לאמונה.שבע

ן יצרך לו להבחו ה,שנדבק באמונה הזו
 שנכנסו ,באותו המקום שנבחנו אבותיו

  .צאו בשלוםבשלום וי

 àøúñ>àøúñã<å àúéîã÷á äåä ãë àã 
 àúééøåàã àùåøô åäéàã äáùçîã àôåñ éàäá
 éø÷à àã ìòå äô ìòáù äøåú éäéàå áúëáã

 øîàðù øàá)ä à íéøáã ( úà øàá äùî ìéàåä
àá äøåúä" åäéà ø>ì< òáù éø÷àã àåää

 áéúëã)î"çì å à ( ìå÷ åðééäå íéðù òáù åäðáéå
 äáùçîã àôåñ àãå ìåãâàá" åäéà òáù ø

 ïåéë àúåðîéäîì àùéø éàäá ìàò á÷òéå
á ÷áãúàãî äéì êéøèöà àã àúåðîéä

 äéìéã ïäáà åðéçáúàã øúà àåääá àðçáúàì

                                                                                                                                                                                     

 )הערת הזוהר(א ” קנא עא
 ).א"ד( גזית ב
 .א"נמחק בהגהות הגר ג
  . המוסגרא גורס את "הגהות הגר ד
כלל ' פרק ב' ח שער תיקון הנוק"כמבואר בע' ה עיקר תיקון הנוק"ה, ק"כלומר שהוא מרכבה לכל הו ה

 ).ד"ש מד ע"הקדו(יט ועוד 
 ).ד"א פא ע"ה ח"דע(' ענין כניסת אברהם ושלמה לידיעת הקלי, ב"א ופב ע"עו ע, א"לעיל נב ע' עי ו
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íìùá å÷ôðå íìùá åìàòãà:  
 , והתפתה אחריה,אדם נכנס ולא נשמר

 הנחש ,וחטא באותה אשת זנונים
 והתפתה , נכנס ולא נשמרַח ֹנ.הקדמוני

וישת מן היין וישכר "ב  שכתו,אחריה וחטא
 , אברהם נכנס ויצא".ויתגל בתוך אהלה

ויעל " וכתוב ,"וירד אברם מצרימה"שכתוב 
 שכתוב , יצחק נכנס ויצא".אברם ממצרים

וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים "
יעקב ". ויעל משם באר שבע"ב ו וכת,"גררה

   הצטרך להכניס,כיון שנכנס באמונה

úôúàå øîúñà àìå ìàò íãà äøúáà à
íéðåðæ úùà àéääá àèçåá ìàò çð äàîã÷ ùçð 

 áéúëã àèçå äøúáà àúôúàå øîúñà àìå
)àë è úéùàøá ( ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùéå

 áéúëã ÷ôðå ìàò íäøáà äìäà êåúá)é áé íù (
 áéúëå äîéøöî íøáà ãøéå)à âé íù ( ìòéå

 áéúëã ÷ôðå ìàò ÷çöé íéøöîî íøáà) åë íù
à (à ìà ÷çöé êìéå äøøâ íéúùìô êìî êìîéá

 áéúëå)âë íù ( ïåéë á÷òé òáù øàá íùî ìòéå
ìòéîì êéøèöà àúåðîéäîá ìàòã:  

  àúôñåú:  
 ,כה בין האותיותישמוציא שבילים ה

 ,ועשה את הרקיע של יעקב בין שתי רוחות
'  עד שירד לנ,בוריםיוהטיל בין האיברים ד

 צפון , וחברו אותה יחד,הזו שהיא כפופה
הכפופה '  הנ.חר כך נקשרו יחד א.ודרום

 ומתמלאת מיעקב ,הזו נקראת באר שבע
ויצא " ועל כן .להשקות את כל עדרי הצאן

 מבאר , עוד".יעקב מבאר שבע וילך חרנה
 שהרי ממנה יוצא אחר כך ,שבע למעלה

 , שהיא הבאר שלמטה,להשקות את חרנה
 . אלהים, בית הדין, דין,' חרב ה,'חרון אף ה

  ".באו גוים בנחלתךאלהים "ועל כן 

 àòé÷ø ãáòå ïååúà ïéá ùèá ïéìéáù ÷éôàã
 éìåìî éôééù éðéá ìéèàå ïéçåø ïéøú ïéá á÷òéã

ð éàäì úçðã ãò ' àãçë äì åøáçå äôåôë éäéàã
ð éàä àãçë åøù÷úà øúáì íåøãå ïåôö ' äôåôë

 ìë äà÷ùàì á÷òéî éìîúàå éø÷à òáù øàá
éå òáù øàáî á÷òé àöéå àã ìòå àðò éøãò êì

äðøç) é çë úéùàøá( àìéòì òáù øàáî åú 
 äðéî àäã]ìéæà øúáì ÷éôð) [ìéæð øúáì à÷ôð( 

 àøéá åäéàã äðøçì äà÷ùàì]ã[ ïåøç àúúì
åäé óà"åäé áøç ä"éäìà àðéã éá àðéã ä" ìòå í

 àã)à èò íéìäú (éäìà"êúìçðá íéåâ åàá í  
  çî÷/à  
  øäæ  

 ושלש לצד , ושלש לצד מערב,צפון
 והמקום ההוא .ש לצד מזרח ושל,דרום

להיות נתקנת על  [עליהם להתקן בהם
 ,"וישכב(" ".וישכב במקום ההוא"ואז , ]ידם

 וכל אותן הדרגות שהן ,ב מרגליות למטה"י
 כיון שנתקנה ).ב" הרי הן כ,על המקום הזה

 ועל . השמש, מי שכב בה. שכב בה,טהיהמ
 שהרי לו ,"וישב על המטה"כן כתוב ביעקב 

וישכב במקום " ועל כן . לאחרראויה ולא
וזרח השמש ובא " כתוב לכן ו,"ההוא

  ".השמש

 íåøã øèñì úìúå áøòî øèñì úìúå ïåôö
 åäééìò íå÷î àåääå çøæî øèñì úìúå

 ïéãëå åäá àð÷úúàì)àé çë úéùàøá ( áëùéå
 àåää íå÷îá>ð"é áëùéå à" àúúì ïàìâøî á

 ïåðéà àä íå÷î éàä ìò ïåðéàã ïéâøã ïåðéà ìëå
ë"á< áéëù ïàî äéá áéëù àñøò ï÷úúàã ïåéë 

áéúë àã ìòå àùîù äéá] øñç[ ] á÷òéá
)á çî úéùàøá ( äéì àäã äèîä ìò áùéå

 àåää íå÷îá áëùéå àã ìòå àøçàì àìå éæçúà
áéúë êë ïéâáå[) ä à úìä÷ ( àáå ùîùä çøæå

ùîùä:  

                                                                                                                                                                                     

האצילות  שלא טעו עצמם בהם ונבחנו כבחון את הזהב וכצרוף את הכסף ועלו האבות למקומם בסוד א
 ).א"ד(ל האבות הן הן המרכבה "להיותם רגלי המרכבה העליונה כמאמר רז

ר להסתכל "ג שעומק חטא עץ הדעת הוא שנכנס אדה"ב פא ע"ה ח"דע'  עי).א"ד(א " פקודי רמה עב
 .א"א הנזכר לקמן קמח ע"דסט' הוא כינוי לנוק" אשת זנונים"ו', ולהתבונן בעניני הקלי
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רבי יצחק היה יושב יום אחד לפני 
ש עבר אי]. שם מקום[מערת אפיקותא 

אחד אומר  והיה ,אחד ושני בנים עמו
זק השמש הזה הוא מצד וחזה , שניל

 אלא על מתקיים ואין העולם ,הדרום
 משום שהרוח היא קיום השלמות ,הרוח

 ואלמלא שהוא עומד ,של כל הצדדים
אמר . התקיים אין העולם יכול ל,בשלמות

 התקיים לא , אלמלא יעקב,לו אחיו הקטן
יחדו בניו את  בשעה ש,בא וראה .העולם

' שמע ישראל ה"היחוד שלמעלה ואמרו 
 זוהי השלמות העליונה ,"אחד' אלהינו ה

 אזי התחבר יעקב ,יחד ביחוד אחדילהת
  בחיבור וישב בו, ונטל את ביתו,אביהם

.  להתחבר זכר ונקבה יחד,אחד עם האבות
 אשתתף עמהם ואשמע מה ,אמר רבי יצחק

 פתח אותו האיש, הלך עמהם .הם אומרים
למנוחתך אתה וארון ' קומה ה" ,ואמר

כמי שאומר  ,"למנוחתך' קומה ה" ".עזך
שנים הם . יקום המלך לבית מנוחת משכנו

 משה .משה ודוד ,"'קומה ה"היו שאמרו 
 ודוד אמר ,"אויביך ויפוצו' קומה ה"אמר 

 , מה ההבדל ביניהם".למנוחתך' קומה ה"
 כמי שמצוה את ביתו הוא ,אלא משה

ה אותה להלחם קרב כנגד  משה צו.אמר
 כמו , ודוד הזמין אותה למנוחה.שונאיו

 מזמין את המלך , את רבו)לו(שמזמין 
' קומה ה" זהו שכתוב . עמומלכהוה

 כדי שלא ,"זךולמנוחתך אתה וארון ע
כהניך ילבשו צדק וחסידיך . "להפרידם

 שמי שמזמין את , מכאן למדנו,"ירננו
  הֵנַש ְי,המלך

 áéúé äåä ÷çöé éáøàúøòî éî÷ ãç àîåéà 
 äéîò ïéðá ïéøúå ùð øá ãç øáòà àúå÷éôàã
 àøèñî àùîùã àô÷åú àã ãçì ãç øîà äåäå
 çåø ìò àìà íéé÷úà àì àîìòå åäéà íåøãã
 ïéøèñ ìëã åîéìù àîåé÷ åäéà çåøã ïéâá
 àîìò ìéëé àì åîéìùá àîéé÷ åäéàã àìîìàå
 á÷òé àìîìà àøéòæ äåçà äéì øîà àîéé÷úàì

éé÷úà àì éåðá åãçééã àúòùá éæç àú àîìò í
 åøîàå àìéòìã àãåçé)ã å íéøáã ( ìàøùé òîù

åäé"ðéäìà ä"åäé å" äàìò åîéìù àåä àã ãçà ä
 á÷òé øáçúà ïéãë ãç àãåçéá àãçéúàì
 àãç àøåáçá äéá áéúéå äéúéá ìéèðå ïåäåáà
 øîà àãçë àá÷åðå øëã àøáçúàì ïäáà íò

àî òîùàå åäééãäá óúúùà ÷çöé éáø éøîà÷ é
 øîàå ùð øá àåää çúô åäééãäá ìæà) íéìäú

ç áì÷ (åäé äîå÷" êæò ïåøàå äúà êúçåðîì ä
åäé äîå÷" àëìî íå÷é øîàã ïàîë êúçåðîì ä

 åøîàã ååä ïåðéà ïéøú äéðëùîã àçééð éáì
åäé äîå÷" øîà äùî ãåãå äùî ä)äì é øáãîá (
åäé äîå÷" êéáéåà åöåôéå ä>å< äîå÷ øîà ãåã

åäé"ðîì ä äùî àìà åäééðéá àëéà éàî êúçå
 äéì ãé÷ô äùî øîà÷ äéúéáì ãé÷ôã ïàîë
 äéì ïéîæ ãåã éåàðù ìéá÷ì àáø÷ àçâàì

 ïéîæîã äîë àçééðì)äéì ( àëìîì ïéîæ äéøîì
ää äéîò àúéðåøèîìå"åäé äîå÷ ã" êúçåðîì ä

 êéðäë ïåì àùøôàì àìã ïéâá êæò ïåøàå äúà
 åððøé êéãéñçå ÷ãö åùáìé)ì÷ íéìäúè á ( ïàëî

éðùé àëìîì ïîæîã ïàîã àðôéìåà:  
  äøåú éøúñ  

צל י משום שמי שנ,מנחה לצד ההוא
משם הוא אהוב ונבחר של הקדוש ברוך 

 ,"ויצא יעקב מבאר שבע" , מה כתוב.הוא
הצד  ,"וילך חרנה" .הסתר של סוד האמונה

סתר .  אשה מנאפת,של אשת זנונים
קף של אורו של ומתוך התסתר  ,הסתרים

 יצאה צורה , מתוך שמרי היין)יצא(חק יצ
 ,חד זכר ונקבהי כוללת ,רכבת אחתומ

àúçðîá áéæúùàã ïàîã ïéâá àøèñ àéääì 
äéà ïîúî àåä êéøá àùãå÷ã àøéøáå àîéçø å

 áéúë éàî)é çë úéùàøá( øàáî á÷òé àöéå 
 àøèñ äðøç êìéå àúåðîéäîã àæøã àøúñ òáù

ïéøúñã àøúñ úôàðî äùà íéðåðæ úùàãâ 
>àøúñ< åâî >ã<àøäéèã àô÷åúã ÷çöéã )÷ôð (

 àøîçã àéãøåã åâî>÷ôð< àøéè÷ åöéòð ãç 

                                                           

 ).א"ד( לה  שם מקום והמערה סמוךא
 ).א"הגהות הגר(ולנחתא  ב
 ).א"ד( סודי סודות ונסתר מהנסתרים הוא זה ג
נשתלשל למטה מגבול הקדושה כענין השמרים שהם למטה בחבית היין   מתוקף הדין של מדת יצחקד

 ).א"ד(כך הם הקליפות למטה מגבול הקדושה 
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 נפרדים לכמה צדדים ,מה כמו שושנהואד
 ונקבתו ,ל" הזכר נקרא סמא.ושבילים

 כמו שהוא בצד .כלולה בתוכו תמיד
 כך גם בצד האחר זכר ונקבה ,שהוהקד

 ,ל" הנקבה עם סמא,כלולים זה עם זה
 קץ ,קץ כל בשר . נקראת אשת זנונים,נחש

 רוח ,שתי רוחות רעות נדבקות יחד. הימים
 רוח הנקבה בכמה דרכים ,הזכר דקה

 ונדבקת באותה הרוח של ,ושבילים נפרדת
 , מקשטת את עצמה בכמה תכשיטים.הזכר

 עומדת בראש הדרכים ,חקתוכמו זונה מר
  .והשבילים לפתות בני אדם

àá÷åðå øëã ãç ìéìë àãøååë à÷îåñàúî  ïùøô
àîñ éø÷à àøåëã ïéìéáùå ïéøèñ äîëì" ì

 øèñá åäéàã äîë øéãú äéåâá àìéìë äéá÷åð
 àá÷åðå øëã àøçà àøèñá éîð éëä äùåã÷

àîñã àá÷åð àãá àã ïìéìë" úùà éø÷à ùçð ì
 ïéùéá ïéçåø ïéøú íéîéä õ÷ øùá ìë õ÷ íéðåðæ

÷é÷ã àøåëãã àçåø àãçë ï÷áãúîá àçåø 
éáùå ïéçøåà äîëá àá÷åðã àùøôúî ïéì

 äîøâ úèéù÷ àøåëãã àçåø àåääá à÷áãúîå
 ùéøá úîéé÷ à÷çøî äðåæë ïéèéùëú äîëá

äàúôì ïéìéáùå ïéçøåà âàùð éðá:  
 מחזיקה בו ,השוטה שקרב אליה

מר של ו מוזגת לו יין המש,ומנשקת אותו
 כיון ששותה ,]ארס נחשים [מרורת פתנים
 אחר שרואה אותו סוטה .סוטה אחריה

 מפשיטה את עצמה ,ך האמתאחריה מדר
מכל אותם התקונים שהיתה מתקנת 

התקונים שלה לפתות בני . לשוטה הזה
  אדומיםקניםו שערותיה מת:אדם

 באזניה ,מיםו פניה לבנים ואד,כשושנה
 ,תלויים ששה תקונים של אטון מצרים

 ,לות ארץ קדםיתלויים על צוארה כל חי
 ,קן כפתיחה דקה יפה בתקוניהופיה מת
 , דבריה חלקים כשמן,דה כחרבלשון ח

מות כשושנה מתוקות ושפתותיה יפות אד
 , לבושה ארגמן,בכל המתיקות של העולם

. קנת בארבעים תקונים חסר אחדומת
 שסוטה אחריה ושותה מכוס )זה(שוטה 

 ,היין ועושה עמה נאופים וסוטה אחריה
 , משאירה אותו ישן במטה,מה היא עושה

ונוטלת  ,ועולה למעלה ומלשינה עליו
 , מתעורר השוטה ההוא.רשות ויורדת

א י וה,וחושב לצחוק עמה כמו בראשונה

 ú÷ùðå äéá úôé÷úà äãäá áéø÷ã àéèù
äéìãàéãøåãã àøîç äéì úëñî ä úøåøîã 

úáà éèñà éúùã ïåéë íéðúô úàîçã øúáì äø
 úèéùôà èåù÷ã àçøåàî äøúáà éèñ äéì
 éáâì àð÷úúî úåäã íéðå÷ú ïåðéà ìëî äîøâ
 àùð éðáì äàúôì äìéã ïéðå÷ú àéèù àåääã
 ïéøååç àäôðà àãøååë ï÷îåñ ïéð÷úî àäøòù

àäðãåàá ïé÷îåñåå àðåèà ïéðå÷ú àúéù ïééìú 
àäìã÷ ìò ïééìú íéøöîãæ àòøàã éìéç ìë 

ð÷úúî äéô íã÷ã äàé ÷é÷ã åçéúôá à
 àäìî ïòéòù àáøçë àãéãç àðùéì àäðå÷úá
 ìëá å÷éúî àãøååë ïé÷îåñ ïàé àäååôù àçùîë
 úð÷úúà úùáì àðååâøà àîìòã å÷éúî

ïéðå÷ú ïéòáøàáç àéèù ãç øñç >ð" ààã< éèñ 
 äá ãéáòå àøîçã àñëî éúùå àäøúáà
 äéì ú÷áù úãáò äî äøúáà éèñàå ïéôåàéð

ì ú÷ìñå àñøòá íéàð äéìò úðéùìàå àìéò
 áùçå àéèù àåää øòúà àúçðå åùø àìèðå
 àäðå÷ú úàéãòà àéäå àúéîã÷ë äãäá àëééçì

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( אדום כשושנה מצד תוקף מרירות הדין א
 ).ג"צ לא ע”א על ספד”בהגר(ק מקטרג בגלל דקותו ולכן אין בידו לפתות ולכן ר ב
 ##* ג
מית עצמה לפני השוטה שהוא החוטא בכל מיני קישוט ויופי דל היא מת" שהקליפות בת זוגו של סמאד

 ).א"ד(' ומוזגת לו הכוס והוא ענין יורד ומסטין וכו
 ).א"ד( שמרים ה
ון מצרים והוא פסוק תקונים אט'  באזני הקליפה ההיא כשמתקשטת לפני החוטא אזי יש באזנה וו

 ).א"ד(במשלי ז 
 ).א"נ(ב "הרש.  נזם זהב וחלי כתםש פירוז
ט " עשה האלקים כנגד מהט פנים טמא כי זה לעומת ז"ט תקונים שהם מ" היא מתקנת עצמה במח

ל הקדש "ל לעומת ט"ר). א"ד(ש מזה בעל הפרדס בשער השערים שער שלישי "שערי טהור שבקדושה כמ
 ).הערת הזוהר(ב ” ויקרא קיד ע).א"נ(מ "א. לפיןו במילוי א"יה' במ
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בור י וחוזרת לג,מסירה את תקוניה ממנה
 לבוש בלבוש של אש ,חזק שעומד כנגדו

   בפחד חזק מרתת,לוהטת

äðéîà äéìá÷ì íéà÷ óé÷ú øáéâ úøãäúàå 
 óé÷ú åìéçãá àèäìî àøåðã àùåáì ùéáì

àúúøî  
  çî÷/á  
  øäæ  

 אם ,את מעשיו כדי לתת שמחה למלך
דרך המלך שמשמחים אותו בדחנים 

ר לפניו בדחנים נכבדים יסד ,פשוטים
 )משום( אז אין , ואם לא,ושרים גדולים

  .שמחת המלך

 äéçøà éà àëìîì äåãç áäéîì ïéâá éåãáåò
 äéî÷ øãñé éèåéãä éçéãá äéì ïàãçã àëìîã

éëùãøôå ñåðéôåø éçéãáá åäéà åàì åàì éàå 
)ïéâá (àëìîã àúåçéãá:  

 מלכה דוד הזמין את המלך וה,בא וראה
נה את בדחני המלך י ש,ה מה עש,למנוחה

 שכתוב , ומי הם,בשביל שרים ונכבדים
 ".כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו"
 לוייך כתוב היה צריך ל,"וחסידיך ירננו"

 וכעת , שהרי הלויים הם בדחני המלך,ירננו
 עשה את ,דוד שהזמין אותו למנוחה

. הכהנים והחסידים שיהיו הם בדחני המלך
 איני רוצה , דוד,אמר לו הקדוש ברוך הוא

אמר לו הקדוש א " נאלו( .להטריח עליך
 , רבוני, אמר לו דוד,) לא כך, דוד,ברוך הוא

 אתה עושה , כשאתה בהיכלך) אלא,לא כך(
 הדבר עומד , כעת שהזמנתי אותך,רצונך

 ,ברצוני לקרב את אלו שהם יותר חשובים
 ,מכאן למדנו. אף על גב שאין דרכם בזה

 דרכו ומעשהו  יסדר,שמי שהוא בביתו
 יעשה את , אם מזמינים אותו.כרצונו

 שהרי ,רצונו של מארחו כמו שמסדר עליו
 והקדוש ,דוד החליף לויים וסדר כהנים

אמר . ברוך הוא הקים את הדבר כרצונו
בעבור דוד עבדך אל תשב פני " ,דוד

 .דור שסדרתי לא ישוב אחורי הס,"משיחך
לו  אפי, חייך, דוד,אמר לו הקדוש ברוך הוא

 .בכלים שלי לא אשתמש אלא בכלים שלך
ולא זז הקדוש ברוך הוא משם עד שנתן לו 

לדוד ' נשבע ה" שכתוב ,אוצרות ומתנות
אמת לא ישוב ממנה מפרי בטנך אשית 

 , אמר, בא רבי יצחק ונשק לו".לכסא לך
ע את ואם לא באתי לדרך הזו אלא לשמ

  .די לי ,זה

úéðåøèîìå àëìîì äéì ïéîæ ãåã éæç àú à
àëìîã éçéãá éðù ãáò äî àçééðìâ ïéâá 

 áéúëã åäðéð ïàîå ñåðéôåø)è áì÷ íéìäú (
åððøé êéãéñçå ÷ãö åùáìé êéðäëã åððøé êéãéñçå 

 éçéãá ïåðéà éàåéì àäã äéì éòáî åððøé êééåì
 éðäë ãáò àçééðì äéì ïéîæã ãåã àúùäå àëìî

à àëìî éçéãá ïåðéà ååäéìã éãéñçå"á÷ ì" ä
)òá àì ãåãàçøèàì àðé (>ð êìò"ïéìà à< ]ð" à

á÷ äéì øîà"äéì øîà éëä åàì ãåã ä[ ãåã 
 éøàî)àìà éëä åàì ( ãéáò úà êìëéäá úðà ãë

 àúùä êúåòø]àðéîæã [>àððéîæã< éúåòøá êì 
 øéúé éáéùç ïåðéàã ïéìà àáø÷àì äìî àîéé÷

òà" ïàîã àðôéìåà ïàëî éàäá åäééçøà åàìã â
äéçøåà øãñé äéúéáá åäéàã äéúåòøë äéãáåòå 

úåòø ãéáò äéì ïéðîæî éààä äîë äéæéôùåàã 
 éðäë øãñå éàåéì óìçà ãåã àäã éåìò øãñîã

á÷å" ãåã øîà äéúåòøë äìî íé÷åà ä)é íù (
 àøåãñ êçéùî éðô áùú ìà êãáò ãåã øåáòá

]ã[à àøåçàì áåúé àì àðøãñ à÷"á÷ ì" ãåã ä
 àìà ùîúùà àì éìéã ïéðàîá åìéôà êééç

ïéðàîáá÷ ææ àìå êìéã " äéì áéäéã ãò ïîúî ä
 áéúëã ïðúîå ïæáæáð)àé íù (åäé òáùð" ãåãì ä

 àñëì úéùà êðèá éøôî äðîî áåùé àì úîà
 àðéúà àì éà øîà äé÷ùðå ÷çöé éáø àúà êì

ééã àã òîùîì àìà àçøà éàäì:  

øîàå äéøá ãç çúô)é çë úéùàøá ( àöéå ויצא יעקב " ,פתח בן אחד שלו ואמר
                                                                                                                                                                                     

מתנת תקונהא שהיתה מתראה בהן ועומדת כנגדו כגבור חזק ותקיף להלשין עליו למעלה '  מסיא
 ).א"ד(כמבואר 

 ).א"ד( דברי משלים וחידות של שרים ופקידים נכבדים ב
 ).א"ד(משמחים המלך בדברי משלים ושחוק ה שינה אותם ג
 ).הערת הזוהר(א ”ב רלד ע” רל עד
 ).ו"דפ ( יעביד רעותיהה
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על "שכתוב  היינו ,"מבאר שבע וילך חרנה
 איש את אביו ואת אמו ודבק יעזוב כן

ויצא יעקב מבאר " , דבר אחר".באשתו
רמז כשיצאו ישראל  ,"שבע וילך חרנה

 כמו ,גלו בין העמיםומבית המקדש וה
 ,"ויצא מן בת ציון כל הדרה"שנאמר 

פתח קטן . ' וגו"גלתה יהודה מעני"וכתוב 
ויפגע במקום וילן שם כי בא " ,ואמראחר 

] משל[ ,"ויפגע במקום" מה זה .' וגו"השמש
ש ו צריך לפג,מלכהלמלך שהולך לבית ה

ם אותה בדברים כדי שלא ֶשַבאותה וְל
 אלא , ולא עוד,תמצא אצלו כהפקר

טה של זהב וכסתות י יש לו מאפילוש
 והיא ,ן בהםוקמות מעשה רוקם לישומר

מתקנת לו מטתו מאבנים בארץ ובחדר של 
 לתת לה ,ן בהםו יעזוב את שלו ויל,תבן
 וכדי שיהיה הרצון שלהם יחד בלי ,נחת

 , שכיון שהלך אליה, כמו שלמדנו כאן.נסוא
 ,"וילן שם כי בא השמש(" ,מה כתוב

להראות שאסור לו לאדם לשמש מטתו 
ויקח מאבני המקום וישם " )ביום

 כדי לתת ," וישכב במקום ההואמראשותיו
 אבני הבית אהובים לפניו אפילולה נחת ש
  ").וישכב במקום ההוא"שכתוב ( ,ללון בהם

 áéúëã åðééä äðøç êìéå òáù øàáî á÷òé)íù 
ãë á ( ÷áãå åîà úàå åéáà úà ùéà áæòé ïë ìò

 êìéå òáù øàáî á÷òé àöéå øçà øáã åúùàá
 æîø äðøç)ã( àùã÷î éáî ìàøùé å÷ôð ãë

 àéîîò éðéá åìâúàåøîà úàã äîë) å à äëéà (
éå áéúëå äøãä ìë ïåéö úá ïî àö)â íù ( äúìâ

åâå éðåòî äãåäé ' àøçà çúô]àøéòæ[ øîàå 
)é çë úéùàøá(  àá éë íù ïìéå íå÷îá òâôéå

åâå ùîùä '>éàî<à ìéæàã àëìîì íå÷îá òâôéå 
 äì àîñáìå äì òâôîì éòá àúéðåøèî éáì
 àìå àøé÷ôäë äéáâ çëúùú àìã ïéâá ïéìîá

äéì úéà åìéôàã àìà ãåò àáäãã àñøò 
>éúåúåñëå <)ñëåéúåú(ïàî÷øî áàééèìôàá â 
]úáéîì) [úéáé àì( äéñøò àð÷úî éäéàå åäá 

ïéðáàáãàðáéúã àøèñé÷áå àòøàá ä ÷åáùé 
åäá úéáéå äéãéãå àäéã ïéâáå àçééð äì áäéîì 

 äîë åñéðà àìãá àãçë ïåäìã àúåòø
 áéúë äî äáâì ìæàã ïåéëã àëä àðôéìåàã

)]ð"à [ë íù ïìéå øéñàã äàæçàì ùîùä àá é
àîåéá äéñøò àùîùì ùð øáì äéì ( ç÷éå

 íå÷îá áëùéå åéúåùàøî íùéå íå÷îä éðáàî
 àåää)àé çë úéùàøá(  àçééð äì áäéîì ïéâá

 åäá úáéîì äéî÷ ïéîéçø àúéá éðáà åìéôàã
>ð"àåää íå÷îá áëùéå áéúëã à<:  

 אלו , אמר. ושמח)ךיוחי( ,בכה רבי יצחק
 .ידיכם ולא אלך אחריכםהמרגליות תחת 

 אתה תלך לדרכך ואנו נכנס לעיר ,אמרו לו
 עכשיו , אמר רבי יצחק.להלולא של בני זה
  .יש לי ללכת לדרכי

 ÷çöé éáø äëá)êééçå (]éãçå[ ïàìâøî øîà 
 äéì åøîà åëééøúá ìéæà àìå åëééãé úåçú ïéìà
 àìåìäì àúîì ìåòéð ïðàå êçøåàì ìéæú úà

éøá éàäãæöé éáø øîà  êäîì éì úéà àúùä ÷ç
éçøàì:  

  äøåú éøúñ  
 מלאה בעינים ,מהו ונפשה ער,עצמה
 טפות מרירות . חרב שנונה בידו,מפחידות

 הורג את השוטה .תלויות מהחרב ההיא

ïéðééòã àééìî äîåøò àùôðå àîøâç ïìçã 
 àåääî ïééìú ïøéøî ïéôéè äéãéá àððù àáøç

ìéè÷ àáøç åâì äéì éîøàå àéèù àåääì äéì 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ” מט עא
 ).א"ד( וכסתות שלו הם מרוקמים ב
 ).א"ד( במיני ציורים ג
 ).הערת הזוהר(ב ”א רמג ע” פנחס רכד עד
 ).א"ד(ן תב באהל וחדר של ה
 ).א"ד( וילין בהם ו
 ).א"ד( חתונת בני ת לשמחז
 ).א"ד(וצצים ממנו נל מלא נצוצי אש המת" מלאים עינים ורח
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  :íðäéâà  . וזורק אותו לתוך גיהנם,ההוא
 שנאמר ,יעקב ירד אליה והלך למקומה

 ,הבית תיקון  וראה את כל,"וילך חרנה"
 הרע ,ל" הזכר שלה סמא.צל ממנהיונ

 ,ך בו קרב ולא יכל לוו וירד לער,לפניו
צל מן י אזי נ.' וגו"ויאבק איש עמו"שכתוב 

 והתעלה בדרגה , והשתלם בשלמות,הכל
 אז עלה לדרגה .נקרא ישראלשלמה ו

 , ונהיה העמוד האמצעי,עליונה ונשלם בכל
  .' וגו"ןווהבריח התיכ"ועליו כתוב 

 øîàðù äøúàì ìæàå äáâì úçð á÷òé
)é çë úéùàøá ( àúéá ïå÷ú ìë àîçå äðøç êìéå

 äðéî áéæúùàå)äéìéã àøåáã (> äìéã àøåëã
àîñ"ì<á àáø÷ äéá àçâàì úçðå äéî÷ ùéàáà 

 ìéëé àìåäéìâ áéúëã )íùë áì ã ( ùéà ÷áàéå
åâå åîò' åîéìùá íéìúùàå àìëî áéæúùà ïéãë 

ìàøùé éø÷úàå íéìù àâøãá ÷ìúñàåã ïéãë 
 äåäå àìëá íéìúùàå äàìò àâøãá ÷éìñ

 áéúë äéìòå àúéòöîàã àãåîò)çë åë úåîù (
åâå ïåëéúä çéøáäå '  

 אבל , לו לא יכל,"ויגע בכף ירכו"מהו 
 נדב ואביהוא שיצאו נגע בכף ירכו שהם

 והרי .בסבת אש זרה( ,מירכו של אהרן
 ותפסה ,'התעוררו לשמרך מאשה זרה וגו

 מה כתוב ביעקב בא וראה .אותם ברשותה
והבריח " )ועל יעקב כתובא " נהשלם

התיכן בתוך הקרשים מברח מן הקצה אל 
  ®".הקצה

 åäî)äë áì úéùàøá ( äéì åëéøé óëá òâéå
é óëá òâð ìáà ìéëé àì áãð åäðéàã åëéø

àåäéáàåä ïøäàã åëøé ïî å÷ôðã >ð" úáéñá à
 åøòúà àäå äøæ ùà)ä æ éìùî ( äùàî êøîùì

åâå äøæ 'úåùøá ïåì àñôúåä áéúë äî éæç àú à
àîéìù á÷òéá<) áéúë á÷òé ìòå) (çë åë úåîù (

 äö÷ä ïî çéøáî íéùø÷ä êåúá ïåëéúä çéøáäå
äö÷ä ìàå ®  

  èî÷/à  
  øäæ  

ר את הדברים לפני רבי דיהלך לו וס
 , ודאי יפה אמרו, אמר רבי שמעון.שמעון

ו אמראלה ש .הוא ברוך והכל נאמר בקדוש
 הם מבני בניו של רבי , הדברים הללואת

 משום ,מה נקרא חלשל .צדוק החלש
שארבעים שנה התענה על ירושלים שלא 

 והיה מפרש על כל דבר ודבר ,תחרב בימיו
תן בהם דרך של התורה סודות עליונים ונו

  .לבני העולם להתנהג בהם

 øîà ïåòîù éáøã äéî÷ ïéìî øãñå äéì ìéæà
 åøîà÷ øéôù éàãå ïåòîù éáø]á÷á àìëå" ä

øîúà[ ïéìî øîà >ïåðéà <)ïéìà( éáøã éåðá éðáî 
 ïéâá àùìç éø÷à àîòè éàî åäðéð àùìç ÷åãö
 áøçúé àìã íìùåøé ìò éðòúà ïéðù ïéòáøàã

ë ìò ùéøô äåäå éåîåéá àúééøåàã äìîå äìî ì
 àîìò éðáì àçøà åäá áéäéå ïéàìò ïéæø

åäá àâäðúàì:  
 ימים )אלא( לא היו ,אמר רבי יצחק

 ובנו ,מועטים עד שפגשתי אותו האיש
 . איפה בנך האחר, אמרתי לו.הקטן עמו

 ונשאר עם , עשיתי לו הלולא,אמר לי
 חייך , אמר לי, כיון שהכיר אותי.אשתו

נת בני משום וחתשלא הזמנתי אותך ל
שלא ידעתי בך ולא  , אחד:שלשה דברים

 ååä àì ÷çöé éáø øîà)àìà ( ïéøéòæ ïéîåé
]ãò[àðòøòàã  àøéòæ äéøáå ùð øá àåääá 

à àøçà êøá àåä ïà äéì àðéîà äéîò" ì
 ïåéë åäúéáãá øàúùàå àìåìä äéì àðãéáò

éá òãåîúùàã)ä(à " àìã êééç ì]àððéîæ [

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(שליכו לגיהנום  מא
' ש ויאבק איש עמו וגו" זכר של לילית הרשעה הרע לפניו שניצול יעקב ממנה וירד להלחם עמו כמב

 ).א"ד(ל כמבואר "והוא סמא
 ).א"נ(כ חרן "כ האיש ולפיכך כתיב תחלה חרנה ואח"ל מתחלה האשה ואח" רג
 ).א"נ(מ "א. ח השלימות שנאבק עם המלאך ונצחו לפיכך נקרא ישראלכ משמע מד
 .י"שער מאמרי רשב' עי ה
 ).א"ב ד ע"ביאורים ח(ק "הוא כינוי לעץ החיים הכולל את כל ו ו
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כפי   שמזמינים את האדם,הכרתי אותך
 . ואולי אתה איש גדול ויפגם כבודך,כבודו
אולי אתה הולך לדרכך בחפזון ולא  ,ואחד

ש לפני ישלא תתבי , ואחד.אטריח עליך
שכל אותם  , שדרכנו,אנשי החבורה

 כולם ,שאוכלים על שלחן חתן וכלה
 , אמרתי לו.נים להם אוצרות ומתנותנות

 אמרתי .הקדוש ברוך הוא ידון אותך לטוב
 באותה . צדוק הקטן, אמר לי, מה שמך,לו

 )שנים עשר(שעה למדתי ממנו שלשה עשר 
 אחד : ומבנו שלשה,סודות עליונים בתורה

 מה ,ואמר.  בחלום)ושנים( ואחד ,בנבואה
 , נבואה בעולם הזכר,בין נבואה לחלום

שש כ ומזה לזה ,ם בעולם הנקבהוהחלו
 , הנבואה בימין ובשמאל,יםדרגות יורד

 והחלום נפרד לכמה .והחלום בשמאל
 , החלום הוא בכל העולםלכן ,דרגות למטה

 כפי האדם כך , כך נראה,אבל כפי דרגתו
 הנבואה אינה מתפשטת אלא .דרגתו

  .במקומה

)àðéîæ( ãç ïéìî úìú ïéâá éøáã àìåìäì êì 
 éëäã êì àðòãåîúùà àìå êá àðòãé àìã

 äéø÷é íåôë ùð øáì äéì ïéðîæî] äøé÷éå[ àîìéã
úðà úðà àîìéã ãçå êø÷é íéâôàå àáø àøáâ 

 àìã ãçå êìò çøèà àìå åìéäáá êçøàá ìéæà
 ìëã ïìéã àçøåàã àøåáçã éùðà éî÷ óéñëú
 éáäé åäìë äìëå ïúçã àøåúôì éìëàã ïåðéà

á÷ äéì àðéîà ïåì ïðúîå ïæáæáð" áèì êì ïéãé ä
à êîù äî äéì àðéîà" àåääá àèåæ ÷åãö ì

øñéìú äéðî àðôéìåà àúòù >ð"øñéøú à< ïéæø 
 äàåáðá ãç úìú äéøá ïîå àúééøåàá ïéàìò

 ãçå]ð"ïéøúå à[ )àîìçá] (àîìçë[äî øîàå  
]ð"ãçå à[ àîìòá äàåáð àîìçì äàåáð ïéá 

 éàäîå àá÷åðã àîìòá àîìçå åäéà àøåëãã
éàäìà àðéîéá äàåáð àúçð ïéâøã àúéùë 

 àùøôúî àîìçå àìàîùá àîìçå àìàîùáå
àúúì ïéâøã äîëì ìëá åäéà àîìç êë ïéâá 

äéâøã íåôë ìáà àîìòá ùð øá íåôë éîç éëä 
 äéâøã éëä>ã< àìà àèùôúà àì äàåáð

äéøúàá:  
סולם ם והנה וויחל" , מה כתובבא וראה

 ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מוצב
 פתח ,"רדים בוולים ויומלאכי אלהים ע

אל יחזקאל בן בוזי ' ה דבר הה הָיהֹי" ,ואמר
ארץ כשדים על נהר כבר ותהי עליו הכהן ב

נבואה לשעה  ,"היה היה" ".'שם יד ה
 משום שהשכינה , על הגלותנצרכתהיתה ש

 וראה יחזקאל מה ,ירדה עם ישראל לגלות
 ואף על גב שאותו המקום .שראה לפי שעה

היה " מה זה ".היה היה" לכן ,לא ראוי לזה
 ,ה למטההָי ,ה למעלה אלא הֹי,"היה

 ארצה וראשו מגיע וצבסולם מ"שכתוב 
 ונוטל , למעלה)אותו( נוטל ".השמימה

אחד למעלה  ,"היה היה" . למטה)אותו(
  .ואחד למטה

 áéúë äî éæç àú)áé çë úéùàøá (íåìçéåâ 
 äîéîùä òéâî åùàøå äöøà áöåî íìñ äðäå

éäìà éëàìî äðäå" çúô åá íéãøåéå íéìåò í
 øîàå)â à ìà÷æçé (åäé øáã äéä äéä" ìà ä

÷æçé øáë øäð ìò íéãùë õøàá ïäëä éæåá ïá ìà
åäé ãé íù åéìò éäúå" àúòùì äàåáð äéä äéä ä

)äúéä( ]úååä[ ïéâá àúåìâ ìò êéøèöàã 
 àîçå àúåìâá ìàøùéá åäá úúçð àúðéëùã
 àìã áâ ìò óàå àúòù íåôì àîçã äî ìà÷æçé

 éæçúà)ì( äéä äéä êë éðéâá éàäì øúà àåää
àìéòì äéä àìà äéä äéä éàî àúúì äéä 

 äîéîùä òéâî åùàøå äöøà áöåî íìñ áéúëã
 ìéèð)äéì ( ìéèðå àìéòì)äéì ( äéä äéä àúúì

àúúì ãçå àìéòì ãçã:  

                                                                                                                                                                                     

ם בריאה יצירה על היכל הרצון ששם גבריאל "מדרגות והם נהי'  ירצה כי מהנצח עד גבריאל הם וא
. בנבואה'  אחד מסל חלום”וזהו מרז' הרי ס' ש וכל אחד כלול מי"כנזכר בפרשה פקודי בהיכלא שתיתאה ע

 ).הערת הזוהר(ת ובמעבר לדף "לקמן בס'  ע).א"נ(ח "ז
 ).הערת הזוהר(א ” נג עב
במראה הנבואה שבחלום שהוא במראה הסולם והיה כז ”ה הנה היה כז ע"והנה הגם שביעקב אבינו ע ג

ב "ה ח"דע(ז הנה הוא תהלוכותיו כעין חלום "ד שכתוב בחלום אדבר בו עכ" וע@@מראה הנבואה' בבחי”ע
 מבולבלWM)ג"קלה ע

 ).הערת הזוהר('  עיין בסוף הספר מה שחסר כאן סימן נד
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לם הזה מחזיק בשני ו הס,בא וראה
 בארץ כשדים על ,במעלה ומטה ,עולמות

במקום שהגלות  , בארץ כשדים,נהר כבר
 מה זה . ועם כל זה על נהר כבר,שורה בו
 ,דם לכןולא שהיה כבר מק א,נהר כבר
  שהשכינה

 àìéòá ó÷úúà ïéîìò éøúá íìñ éàä éæç àú
 íéãùë õøàá øáë øäð ìò íéãùë õøàá àúúå

 äéá àéøù àúåìâã øúàá] øäð ìò àã ìë íòå
øáë[ úîã÷î øáë äåäã àìà øáë øäð éàî 

àúðéëùã àðã:  
  äøåú éøúñ  
 ארצה וראשו סולם מוצבם והנה וויחל"

 המדרגה הששית ,החלום ,"מגיע השמימה
 עד אותה ,מאותן שתי דרגות הנבואה

 ועל כן החלום אחד ,הדרגה הן שש דרגות
ראה את ,  סולם.מששים דרגות של נבואה

 סולם .בניו שעתידים לקבל תורה בהר סיני
 משום שהוא נעוץ ,)בגימטריא(זה סיני 

ות  וכל המרכב,בארץ וחושב בעליה לשמים
ורדים לשם עם י כולם ,והמחנות העליונים

, הקדוש ברוך הוא כשנתן להם את התורה
ן זקן הבית " ראה את מטטרו,הכלראה ו

 נו שהוא עומד בשלטו,ששולט בכל אשר לו
 ,י" בשלטון של שם שד,)הזה(על העולם 

 .ה"ועולה למעלה בעלית שם רבונו הוי
 .שלם בו לאחר מכןוהמקום שיעקב ה

 וזה מגיע ,'י הוא י"וראשו של שם שד
 כיון שהגיעה ועלתה האות הזו .מההשמי

שלם ונקרא באותו שם ו ה,למקום ההוא
  .ה"של רבונו הוי

 òéâî åùàøå äöøà áöî íìñ äðäå íåìçéå
 äîéîùä)áé çë úéùàøá ( àâøãî àîìç

äàúéúùàïéøú ïéâøã ïåðéàî áäàåáðã â ãò 
 ãç àîìç àã ìòå ïåðéà ïéâøã úéù àâøã àåää

á àîç íìñ äàåáðã ïéâøã ïéúùî ïéðéîæã éåð
 éðéñ àã íìñ éðéñã àøåèá àúééøåà àìá÷ì

]âáé'[ã å÷éìñá áéùçå àòøàá õéòð åäéàã 
 éúçð åäìë ïéàìò ïééøùîå ïéëéúø ìëå àéîùì
 ïåì áéäé ãë àåä êéøá àùãå÷ éãäá ïîú
 àúéáã àáñ ïåøèèî àîç àîç àìëå àúééøåà

éà÷ åäéàã äéìéã ìëá èéìùãí éàä ìò åðèìùá 
 àîìò>ðèìåùáíùá å<ãù " àìéòì ÷éìñå é

åäé äéøîã àîùã å÷éìñá" á÷òéã øúà ä
øúáì äéá íéìúùàäéãù íùã åùàøå å é åäéà '

 àã úà ÷éìñå éèîã ïåéë äîéîùä òéâî àãå
 àîù àåääá éø÷úàå íéìúùà øúà àåääì

åäé äéøàîã"ä:  
 עולים ויורדיםוהנה מלאכי אלהים "

 אותם המלאכים הקדושים שקרובים ".בו
 ואותם האחרים שאינם ,ת עוליםלמלכו

 בו הם עולים , ועוד.קרובים יורדים
 כשהוא , עולים עמו, כשהוא עולה,ויורדים

  . יורדים עמו,יורד

éäìà éëàìî äðäå" åá íéãøåéå íéìåò í)íù (
 ïéùéã÷ ïéëàìî ïåðéà]ã[ ïé÷ìñ àúåëìîì ïéáø÷

 åúå éúçð íä ïéáø÷ àìã ïéðøçà ïåðéàå>åá< 
à ãë éúçðå é÷ìñ ãë äéãäá ïé÷ìñ ÷éìñ åäé
äéãäá ïéúçð úéçð  

  èî÷/á  
  øäæ  

ונהר יצא מעדן " שכתוב ,שורה עליו
 וזה הוא נהר אחד .' וגו"להשקות את הגן

 ומשום ששרה .מאותם ארבעה הנהרות

 áéúëã éåìò àéøù)é á úéùàøá ( àöåé øäðå
åâå ïâä úà úå÷ùäì ïãòî 'øäð àåä àãåà ãç 

áå ïéøäð òáøà ïåðéàî úîã÷î éåìò àéøùã ïéâ

                                                           

  .יהל אור' עי א
 וילנא@תרין דרגין ב
 ).א"נ(מ "א. ה" היינו נוג
 ????בגימטריא## .*ו" דפ–  בגיןד
ליבחן וכשעלה נזדכך ונתקשר ' ת במדתו ירד לקלי"וכדי ליקשר בת'  פירוש כי קודם יעקב נקשר במה

 ).א"נ(במדתו ונקרא ישראל 
י רומז לשכינה המתלבשת "דד ש"ט ויו"י הוא מט"דה ואמר כי ש"ט בשם יהו" כיצד נקרא מט פירושו

' ה במרכבת המ"כ מתחקק שם יהו"וכן ג'  הויםכ ש"ת קונה ג"מתקשרת בת' בתוכו בשית יומי דחול וכשהמ
 .)א"נ(ח "ז. ת"מגיע השמים כלומר ת' תו יוכלומר חשיב' י איהו י"דש וראשו דשם ש"ט וז"שהוא מט
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שורה בו  ,דם לכן והיה עליו כברועליו מק
 ,בא וראה.  והתגלה ליחזקאל,עכשיו

 השלם  שהוא, וכי יעקב הקדוש,"םוויחל"
 ובמקום , התגלה עליו בחלום,של האבות

 . אלא בחלום)לו(הקדוש הזה לא ראה 
 ויצחק ,אלא יעקב בזמן ההוא לא היה נשוי

 , שהנה אחר כך,ואם תאמר . קייםהיה
 שם המקום ".וארא בחלום" כתוב ,כשנשא

ועל כן כתוב בו  , קיים ויצחק היה,גרם
ואחר שבא לארץ הקדושה עם . חלום

שלמה להם עקרת הבית ואם  ונ,השבטים
וירא אלהים אל " כתוב ,הבנים שמחה

ויאמר אלהים לישראל " וכתוב ,' וגו"יעקב
 , כאן לא כתוב בו חלום".ת הלילהובמרא

  .שהרי היה מדרגה אחרת עליונה

 éìâúàå àúùä äéá àéøù øáë éåìò äåäå àðã
 àùéã÷ á÷òé éëå íåìçéå éæç àú ìà÷æçéì äéì
 éåìò éìâúà àîìçá ïäáàã àîéìù åäéàã

 àùéã÷ àã øúàáå)ã( àîç àì)äéì (àìàà 
)á( áéñð äåä àì àðîæ àåääá á÷òé àìà àîìç

 áéñðúàã øúáì àäå àîéú éàå íéé÷ äåä ÷çöéå
éúë á)íùé àì  ( íéøâ øúà ïîú íåìçá àøàå

 øúáìå íåìç äéá áéúë àã ìòå íéé÷ äåä ÷çöéå
 ïåäì íéìúùàå ïéèáù íò àùéã÷ àòøàì àúàã

 äçîù íéðáä íàå úéáä úø÷ò)è âé÷ íéìäú( 
 áéúë)úéùàøáè äì  (éäìà àøéå" á÷òé ìà í

åâå ' áéúëå)á åî íù (éäìà øîàéå" ìàøùéì í
 àì àëä äìéìä úåàøîá àäã íåìç äéá áéúë

äåä äàìò àøçà àâøãî:  
 , חלום הוא על ידי גבריאל,בא וראה

 ,שהוא למטה בדרגה הששית מנבואה
על ידי הדרגה ההיא של החיה ההיא  מראה

 הנה כתוב , ואם תאמר.ששולטת בלילה
כך זה  ,"גבריאל הבן להלז את המראה"

 , שמראה דבריו יותר סתומים,ודאי
ומפרש את  ,רש יותרוובחלום מפ

 ועל כן נפקד ,הסתומים של המראה
 שהוא , שיפרש את דברי המראה,גבריאל

 ,"וירא" ועל כן כתוב במראה. יותר סתום
 כמו , משום שהוא מראה,מהל ,"וארא"

 ,דמויותהמראה הזה שנראים בתוכו כל ה
 , ראיתי דמותו באל שדי".וארא" לכןו

שהוא המראה שנראית בתוכו דמות 
.  העליונות נראות בוותדמוי וכל ה,אחרת

ם וויחל"אצל יעקב  באותו הזמן כתוב לכן
 מה זה ).וראשו( " ארצהסולם מוצבוהנה 

 , הדרגה ששאר הדרגות תלויות בה,"לםוס"
 ,"וראשו מגיע השמימה" .והוא יסוד העולם

וראשו מגיע " .כך הוא להתקשר עמו
  ראשו של אותו, מי ראשו,"השמימה

ראש "בו  שכתוב ,ומי הוא זה .סולם
 ,טה הזוי משום שהוא ראש למ,"המטה

 משום ,"מגיע השמימה" .וממנה מאיר
 , ועומד בין עליון ותחתון,שהוא סיום הגוף

éæç àúáò åäéà àîìç "àéøáâã é" åäéàã ì
äàåáðî äàúéúù àâøãá àúúìâ àãé ìò äàøî 

ääã àâøã àåääãå éàå àéìéìá àèìùã äéç à
 áéúë àä àîéú)æé ç ìàéðã (àéøáâ" æìäì ïáä ì

 ïéîéúñ éåìî äàøîã éàãå àåä éëä äàøîä úà
 äàøîã ïéîéúñ ùéøôå øéúé ùéøô àîìçáå øéúé

 ìòå ìàéøáâ ã÷ôúà àã]ùøôéã) [ùéøôã( éåìî 
 äàøîá áéúë àã ìòå øéúé íéúñ åäéàã äàøîã
 éàäë åäéà äàøîã ïéâá àîòè éàî àøàå àøéå
 àøàå êë éðéâá äéåâá ïéð÷åéã ìë éæçúàã äàøî

äàøî åäéàã éãù ìàá äéð÷åéã úéîçàã 
 ïéàìò ïéð÷åéã ìëå äéåâá àøçà àð÷åéã éîçúàã

êë éðéâá ïåæçúà äéá áéúë àðîæ àåääá á÷òé 
)áé çë úéùàøá ( äöøà áöåî íìñ äðäå íåìçéå
)åùàøå ( ïééìú äéá ïéâøã øàùã àâøã íìñ åäî

 òéâî åùàøå àîìòã àãåñé àåäå>äîéîùä <
)íéîùä( åùàøå äéãäá àøù÷úàì àåä éëä 

 íìñ àåääã åùàø åùàø ïàî äîéîùä òéâî
 äéá áéúëã àã åäéà ïàîå)íùàì æî  ( ùàø

äèîä øéäð äðîå äèî éàäì ùàø åäéàã ïéâá 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר( קסה א
 ).הערת הזוהר(א ” קצו עב
עיין  ).א"ד) (ספר לבנת הספיר(ל "ל גבריא"ל מיכא"ל רפא"ן אוריא"ן סנדלפו"נה שכינה מטטרוח במג

. ל הוא חזוא דליליא בדף קצו א"וגבריא' א' מ דף ו"תא ופירושם בסהחש בשיתא דרגין נ"מעבר לדף מ
 ).א"נ(ב "הרש
 ).רהערת הזוה(א ” צא עד
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כמו שהברית הוא סיום הגוף ועומד בין 
". מגיע השמימה" ועל זה ,הירכים והגוף

 ,"רדים בוולים ויווהנה מלאכי אלהים ע"
 שהם עולים ,של כל העמים הממונים אלו

 , כשישראל חוטאים,לם הזהויורדים בסו
 , הממונים ועולים אותם,לם הזהונשפל הס

 מתעלה ,וכשישראל מכשירים את מעשיהם
יורדים למטה  הממונים  וכל,לם הזהוהס

, הזה בסולם  הכל עומד.ועובר שלטונם
וכאשר כולם יורדים למטה נעשה סולם 

 כאן ראה יעקב בחלומו את שלטונו .עומד
  .טון שאר העמיםשל עשו ואת של

 äîë äàúúå äàìò ïéá íéà÷å àôåâã àîåéñ
 ïéëéøé ïéá íéà÷å àôåâã àîåéñ åäéà úéøáã
 éëàìî äðäå äîéîùä òéâî àã ìòå àôåâå

éäìà" åá íéãøåéå íéìåò í)áé çë úéùàøá(  ïéìà
ìñ éàäá ïéúçðå ïé÷ìñ ïåðéàã ïéîò ìëã ïðîî í

 åäðéà ïé÷ìñå íìñ éàä êéàî ïàèç ìàøùé ãë
 ÷ìúñà åäééãáåò ïøùëúî ìàøùé ãëå ïðîî
 øáòúàå àúúì éúçð éðîî åäìëå íìñ éàä

 àîéé÷ íìñ éàäá àìë ïåäìã àúåðèìåù> ãëå
àîéé÷ íìñ ãéáòúà àúúì ïéúçð åäìë< àëä 

 àúåðèìùå åùòã àúåðèìù äéîìçá á÷òé àîç
ïéîò øàùã:  

לים ו מלאכי אלהים עוהנה" ,דבר אחר
  של אותו באותו ראש, במי,"רדים בוווי

 , ממנותראשו מסתלקר שאשכ ,סולם
 , הממוניםנכנע ועולים כלהסולם 

מתעלה  , סולםוכשמתחבר ראשו באותו
.  והכל דבר אחד,יורדים הממונים וכל

אל שלמה בחלום הלילה ' נראה ה"כתוב 
 ואם ".ויאמר אלהים שאל מה אתן לך

   וכי איזו, בחלום כאן,תאמר

 øçà øáã)áé çë úéùàøá ( éëàìî äðäå
éäìà" åùàø àåääá ïàîá åá íéãøåéå íéìåò í

 íìñ äéðî åùàø ÷ìúñà ãëã íìñ àåääã
 åùàø øáçúà ãëå ïðîî åäìë ïé÷ìñå àéôëúà
 ãç àìëå ïéúçð ïðîî åäìëå ÷ìúñà íìñ àåääá

 áéúë äìî)î"ä â à (åäé äàøð" äîìù ìà ä
å äìéìä íåìçáéäìà øîàé"à äî ìàù í êì ïú

äî éëå íåìçá àëä àîéú éàå  
  äøåú éøúñ  

שתים עשרה מרגליות  ,מלאכי אלהים
 ,ל" פדא,ל" קדמיא,ל" והן מיכא,טובות
 ,ל" רפא,ל" חסדיא,ל" צדקיא,ל"גבריא
 ,ל" ענא,ל" יפיא,ל" נוריא,ה" סטורי,ל"רזיא

'  ן,ה"ר ארי"ר נש"שו ,ן" שנא,אלפי שנאן
 והם עולים כשהוא ,ר ונקבה כולל זכ,אדם
 כל ,ועוד.  ואלו יורדים כשהוא יורד,עולה

אותם ששולטים בשלטון העולם הזה 
 וכל אותם שיורדים יורדים ,עולים על ידו

ה שולט על " הוי.הזה כולם בסולם ,על ידו
 ".נצב עליו' והנה ה" שכתוב ,הכל

אין זה כי אם בית "כשהתעורר כתוב 
ית אלהים  ב,"אלהים וזה שער השמים

 שכתוב , פנימהלהיכנס והוא השער ,ודאי
פתחו לי שערי צדק אבוא בם אודה יה זה "

  . זה שער השמים הכל אחד,"'השער לה

éäìà éëàìî"ïàèéìâøî øñéøú íà ïàáè 
àëéî ïåðéàå"àéîã÷ ì"àãô ì"àéøáâ ì" ì

àé÷ãö"àéãñç ì"àôø ì"àéæø ì"éøåèñ ì" ä
àéøåð" ì)éåàéô"ì(àðò " ïàðù éôìà ìàðù" ï

åù"ùð ø"éøà ø"ï ä ' àá÷åðå øëã ìéìë íãà
 åäéà ãë éúçð ïéìàå ÷éìñ åäéà ãë é÷ìñ ïåðéàå
 àîìò éàäã åðèìùá éèìùã ïåðéà ìë åúå úéçð

 äéãé ìò>äéãé ìò éúçðã ïåðéà ìëå ïé÷ìñ< éúçð 
íìñ éàäá åäìëáåäé " áéúëã àìë ìò àèìù ä

)âé çë úéùàøá (åäé äðäå"øòúà ãë åéìò áöð ä 
 áéúë)æé íù (éäìà úéá íà éë äæ ïéà" äæå í

éäìà úéá íéîùä øòù" àòøú åäéàå éàãå í
 áéúëã åâì àìòàì)èé çé÷ íéìäú-ë ( éì åçúô

åäéì øòùä äæ äé äãåà íá àáà ÷ãö éøòù" ä
ãç àìë íéîùä øòù äæ  

  ð÷/à  
  øäæ  

                                                           

  .יהל אור' עי א
ז הכל מאתו יתברך המתלבש "י הנהגת העולמות בשית יומין דחול עכ"ט ע" כלומר הגם כי מלאך מטב

 ).א"נ(ח "ז. ט"נצב עליו דהאי מלה דהיינו השכינה נצבת על הסולם מט' בו דכתיב והנה ה
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 אלא כאן נכללת .רשות יש לחלום בזה
דרגה  הדרגה העליונה עם ה,דרגה בדרגה

 שלמה לא עכשיו משום שעד ,התחתונה
נתן ' וה" כתוב , כיון שנשלם,היה שלם

ותרב חכמת " וכתוב ,"חכמה לשלמה
 ובית , שעמדה הלבנה בשלמותה,"שלמה

 ואז היה רואה שלמה את ,המקדש נבנה
  . ולא הצטרך לחלום,החכמה עין בעין

 àëä àìà éàäá íåìçì äéì úéà åùø
ò àâøã àâøãá àâøã ìéìëúà àâøãá äàì

 ïåéë íéìù äåä àì äîìù ïòë ãòã ïéâá äàúú
 áéúë íéìúùàã)à íéëìî 'åë ä (åäéå" ïúð ä

 áéúëå äîìùì äîëç) íùé ( úîëç áøúå
àúåîìùàá àøäéñ àîéé÷ã äîìùà éáå 

 àùã÷îé àðéò äîìù éîç äåä ïéãëå éðáú
àîìçì êéøèöà àìå àúîëç àðéòá  

 , הצטרך לחלום כבראשונה, שחטאאחר
 וכי ,"יםיהנראה אליו פעמ"ל כן כתוב וע

 אלא צד החלום ,ים היה ולא יותריפעמ
,  וצד החכמה היה בכל יום,םיהיה לו פעמי

 הצד של החלום היה יותר על ,ועם כל זה
 משום שנכללה דרגה ,כל שאר בני האדם

 עת והנה כ.ה"ה במרא" מרא,עם דרגה
 , וזה משום שחטא,בסוף ימיו יותר חשוך

 משום שלא ,מהל .פגםי להוהלבנה עמדה
דש בהתעסקותו עם וקשמר את ברית 

 וזה התנאי שהקדוש ברוך ,נשים נכריות
אם ישמרו בניך " שכתוב ,הוא עשה עם דוד

 גם בניהם עדי עד ישבו לכסא ,'בריתי וגו
כימי "שכתוב  היינו ,"עדי עד"מה זה ". לך

 ומשום ששלמה לא ".השמים על הארץ
 התחילה ,שמר את הברית הזו כראוי

 ועל כן בסוף הצטרך את ,פגםיהלבנה לה
 כמו , וכן יעקב הצטרך את החלום,החלום

  .שבארנו

 àúéîã÷ë àîìçì äéì êéøèöà àèçã øúáì
 áéúë àã ìòå)è àé íù ( éëå íéîòô åéìà äàøðä

 äåä àîìçã àøèñ àìà øéúé àìå äåä íéîòô
 àîåé ìë àúîëçã àøèñ íéîòô äéì>äåä< íòå 

çã àøèñ àã ìë àîì>äåä< øàù ìë ìò øéúé 
àøî àâøãá àâøã ìéìëúàã ïéâá àùð éðá" ä

àøîá"ùç éåîåé óåñá àúùä àäå äé àãå øéúé ê
 éàî àîâôúàì àîéé÷ àøäéñå àèçã ïéâá
 àùéã÷ úéøá øéèð àìã ïéâá àîòè
 éàðú àåä àãå úåéøëð íéùðá äéúåìãúùàá

á÷ ãáòã" áéúëã ãåã íò ä)áé áì÷ íéìäú ( íà
éðá åøîùéåâå éúéøá ê ' åáùé ãò éãò íäéðá íâ

 áéúëã åðééä ãò éãò éàî êì àñëì) àé íéøáã
àë ( àì äîìùã ïéâáå õøàä ìò íéîùä éîéë

 àøäéñ àéøù úåàé à÷ãë úéøá éàä øèð
 ïëå àîìç êéøèöà àôåñá àã ìòå àîâôúàì

 êéøèöà á÷òé>ïøîàãë àîìçì äéì<á:  
 כאן ראה יעקב ,' וגו"נצב עליו' והנה ה"

 ,"נצב עליו" .הקשר של האמונה כאחד
נציב ( "ומלך אין באדום נצב מלך"וכתוב 

יחד  כולן  ראה שכל הדרגות עומדות,)עליו
 ,ר הכל בקשר אחדולקש הסולם על אותו

 .תן בין שני צדדיםינ הסולם משום שאותו
אלהי אברהם אביך ' אני ה"זהו שכתוב 

 אלו הם שני .' וגו"ואלהי יצחק הארץ
' והנה ה" ,דבר אחר. מין ובשמאל בי,צדדים

 שהכל יהיה ,על יעקב )ויאמר( ,"נצב עליו
 ויעקב , ימין ושמאל,מרכבה קדושה

åäé äðäå"åâå åéìò áöð ä ')âé çë úéùàøá (
 àîç àëä>á÷òé< ãçë àúåðîéäîã àøåù÷ 

 áéúëå åéìò áöð)çìî áöð] ()î"áë àçî  ( ïéà
êìî áöð íåãàá[ åäìë ïéîéé÷ ïéâøã ìëã àîç 

 àøù÷ ãçá àìë àøù÷úàì íìñ àåää ìò ãçë
 ïéøèñ ïéøú ïéá íìñ àåää áéäéúàã ïéâáå

ää"ãâåäé éðà "ìà ääìàå êéáà íäøáà éä é
åâå õøàä ÷çöé ' àðéîéá ïéøèñ ïéøú ïåðéà ïéìà

åäé äðäå øçà øáã àìàîùå" åéìò áöð ä
)øîàéå (ã äéìò àùéã÷ àëéúø àìë éåäîì á÷òé

                                                           

א "בהגר(טרת היסוד ולכן זכה למלכות שהיא גופא בחינת ע, עטרת היסוד' ה היה בבחי"שלמה המלך ע א
 ).ש"ה וזהו עיי"ג ד"צ י ע"על ספד

 ).הערת הזוהר(' ויחלום כו' ןסימן  כאן שייך מה שבסוף הספר ב
 ).הערת הזוהר(א ” ויקרא פד עג
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 זהו . כנסת ישראל להקשר ביניהם,בתוכם
אלהי אברהם אביך ואלהי ' אני ה"שכתוב 

משמע מ , באמצעב מנין לנו שיעק".יצחק
 "ביך ואלהי יצחקאלהי אברהם א"שכתוב 

 שכיון .אלהי יצחק אביך  ולא כתוב)הארץ(
 . נמצא שהוא באמצע,שנקשר עם אברהם

 ,"כב עליהוהארץ אשר אתה ש" ,ואחר כך
 וכאן הוא ,הנה הכל מרכבה קדושה אחת

  .ראה שיהיה שלמות האבות

ìàøùé úñðë åäééåâá á÷òéå àìàîùå àðéîéà 
ää åäééðéá àøù÷úàì"åäé éðà ã"ìà ää é

ìàå êéáà íäøáàä á÷òéã ïìðî ÷çöé é
ìà áéúëã òîùî àúéòöîàáä êéáà íäøáà é

ìàåä ÷çöé é)õøàä(áìà áéúë àìå ä ÷çöé é
 çëúùà íäøáàá äéá øù÷úàã ïåéëã êéáà

éòöîàá åäéàã äúà øùà õøàä øúáìå àú
 àëäå àùéã÷ àãç àëéúø àìë àä äéìò áëåù

ïäáàã åîéìù éåäéã àîç:  
 שכיון ,"אלהי אברהם אביך" ,בא וראה

 , ודאי שהוא באמצע,שאמר אברהם אביך
 כאן נרמז שקשור לשני ,"ואלהי יצחק"

 , קשור לצד אחד.צדדים ואוחז אותם
 , וקשור לצד אחר,"אברהם אביך"שכתוב 

ו "תוספת ואב ,"ואלהי יצחק"וב שכת
.  להראות שיעקב אחוז לשני צדדים,ליצחק

 . לא נאמר בגלוי יותר,ועד שיעקב לא נשא
 אחר .ונאמר בגלוי למי שמכיר דרכי התורה

 זהו שכתוב , נאמר לו בגלוי,שנשא והוליד
ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלהי "

 מי שלא נשלם , מכאן למדנו,"ישראל
 , שונה יעקב, למעלהלא נשלם ,למטה

.  אבל לא בגלוי,שנשלם למעלה ולמטה
 ,לא ,ואם תאמר שנשלם באותה השעה

 , ואם תאמר.שלם לאחר זמןואלא ראה שי
והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל "הנה כתוב 

 אלא השגחת הקדוש ברוך הוא ,"אשר תלך
ושמירתו לא נעזבה מיעקב לעולמים בכל 

ם  אבל בעול,מה שהצטרך לו בעולם הזה
  .העליון עד שנשלם

ìà éæç àúä øîàã ïåéëã êéáà íäøáà é
ìàå àúéòöîàá åäéà éàãå êéáà íäøáàä é

 ãéçàå ïéøèñ ïéøúì øéù÷ã æéîøúà àëä ÷çöé
 êéáà íäøáà áéúëã ãç àøèñì øéù÷ ïåì

ìàå áéúëã àøçà àøèñì øéù÷åä ÷çöé é
àå úôñåú" ãéçà á÷òéã äàæçàì ÷çöé éáâì å

òéã ãòå ïéøèñ ïéøúì øîúà àì áéñðúà àì á÷
 òãéã ïàîì àéìâúàá øîúàå øéúé àéìâúàá
 ãéìåàå áéñðúàã øúáì àúééøåàã éåçøåà

ää àéìâúàá äéì øîúà" ã)ë âì úéùàøá (
ìà ìà åì àø÷éå çáæî íù áöéåä àëäî ìàøùé é

 íéìúùà àì àúúì íéìúùà àìã ïàî àðôéìåà
á÷òé éðàù àìéòìâ íéìúùàã >àúúå àìéòì< 

àá àì ìáà àéääá íéìúùàã àîéú éàå àéìâú
 øúáì íéìúùéã àîç àìà àì àúòùîæ éàå àð

 áéúë àä àîéú)åè çë íù ( êîò éëðà äðäå
 àúåçâùà àìà êìú øùà ìëá êéúøîùå

á÷ã" á÷òéã äéðî ÷éáúùà àì äéìéã åøéèðå ä
 àîìò éàäá äéì êéøèöàã äî ìëá ïéîìòì

íéìúùàã ãò äàìò àîìòá ìáà:  
' תו ויאמר אכן יש הוייקץ יעקב משנ"

 וכי תמיהה ".במקום הזה ואנכי לא ידעתי
ואנכי לא " אלא מה זה ,הוא שלא ידע

 ,"לא חליתי' ופני ה" כמו שנאמר ,"ידעתי
 וכי כל זה התגלה לי ולא הסתכלתי ,אמר

 תחת כנפי השכינה להיכנס ו,לדעת אנכי

åäé ùé ïëà øîàéå åúðùî á÷òé õ÷éå" ä
 éúòãé àì éëðàå äæä íå÷îá)æè íù (àäååú éëåã 

 àìà òãé àìã àåä>éàî< äîë éúòãé àì éëðàå 
 øîà úàã)ù"áé âé à (åäé éðôå" éúéìç àì ä

 àðìëúñà àìå éì éìâúà éàä ìë éëå øîà

                                                                                                                                                                                     

' עי) ב"א עא ע"כללים ח(יעקב שברחל ' ועוד אפשר לומר שכאן מדובר בבחי. גם רחל נקראת יעקב א
  ).ו"לש(ב "רסו סע. @@?שם

תקנו אנשי כנסת הגדולה אלקי  אבל בתפלה. קי יצחקלש וא"ש אברהם אביך וניחא מ"ה מ"עד מבואר ב
ש "ל ומ"ן טמא סי"ט הרב פנים מאירות ח"פ הפשט ישנו בנ"שמות וע' ה פ"ה וכמש"אברהם אלקי יצחק עד

ני י שאברהם היה מחבבו מאד וקרוהו ב"פ הפשט פירש רבינו אפרים בביאורו על התורה כ"אברהם אביך ע
  ).א"נ) (ן"מאי(תדיר 

 .ק"ח שער לז פרק ג במ"ע' ועי, "יעקב"כאן כינה את השכינה  ג
 ).א"ד( תמיהא ד
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ותאמר אם " כתוב ,בא וראה. ולהיות שלם
ם ויום ראתה רבקה  כל יו,"כן למה זה אנכי
  ,את אור השכינה

 éôãâ úåçú ìòéîìå éëðà òãðîì àúðéëùã
 áéúë éæç àú íéìù éåäîì)áë äë úéùàøá (

 àîåéå àîåé ìë éëðà äæ äîì ïë íà øîàúå
àúðéëùã àøåäð ä÷áø úàîç  

  ð÷/á  
 והתפללה ,שהשכינה היתה במשכנה

 , מה כתוב, כיון שראתה צרתה במעיה.שם
 יצאה מהדרגה הזו ".'ש את הוותלך לדר"

 , אמר יעקבלכן .ה" שהיא הוי,לדרגה אחרת
 משום ,כי כל כך ראיתי ואנכי לא ידעתיו

. שהיה לבדו ולא נכנס תחת כנפי השכינה
 ,"ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה" מיד

מה נורא " .הדבר הזה הוא לשני הצדדים
אחד על אותו המקום שאמר  ,"המקום הזה

 , ואחד על אות הברית הקדוש,בראשונה
ואף על גב שהם שני . שלא צריך להבטל

אין זה כי אם בית " , אמר.א אחדהו ,צדדים
 אין זה , אין זה להיות בטל,"אלהים

 אלא , זה לא העמידה שלו,להמצא לבדו
  להשתמש בו ולעשות בו,בית אלהים

 , ולהריק לו ברכות מכל איברי הגוף,פירות
וזה " זהו שכתוב ,שזהו השער של כל הגוף

 , זה השער של הגוף ודאי".שער השמים
 אחוז ,ת למטהשער הוא להריק ברכו

שכתוב   אחוז למעלה,למעלה ואחוז למטה
שכתוב  , למטה)אחוז( ,"וזה שער השמים"
ויירא " , ועל זה,"אין זה כי אם בית אלהים"

 ובני אדם ,"ויאמר מה נורא המקום הזה
אינם משגיחים בכבוד שבו להיות בו שלם 

  . בא אביו ונשקו.למעלה ולמטה

 ïîú úàéìöå àäðëùîá àúðéëù àéåäã ïåéë
äìéã å÷àò úàîçãà áéúë äî àäòîá 

)áë äë úéùàøá (åäé úà ùåøãì êìúå" ú÷ôð ä
 àøçà àâøãì àã àâøãî>éåä åäéàã"ä< éðéâá 

 àì éëðàå àðéîç êë ìë éëå á÷òé øîà êë
éúòãéá éôãâ úåçú ìàò àìå éåãåçìá äåäã ïéâá 

 ãéî àúðéëùã)æé çë íù ( àøåð äî øîàéå àøééå
 àã äìî äæä íå÷îä àøåð äî åäéà ïéøèñ ïéøúì

íå÷î àåää ìò ãç äæä íå÷îäâ øîà÷ã 
àùéã÷ àîéé÷ úà ìò ãçå àúéîã÷áã àìã 

òàå àìèáúàì àéòá" ãç éøèñ éøú åäðéàã â
éäìà úéá íà éë äæ ïéà øîà àåä" äæ ïéà í

 àîéé÷ éåãåçìá àçëúùàì äæ ïéà ìéèá éåäîì
éäìà úéá àìà åäéà åàì äéìéã" àùîúùàì í

òîìå äéá ïàëøá äéá à÷øàìå ïéøéô äéá ãá
àäã àôåâ éôééù ìëîé àôåâ ìëã àòøú àåä 

ää" ã)íù (àôåâã àòøú àã íéîùä øòù äæåä 
 ãéçà àúúì ïàëøá à÷øàì åäéà àòøú éàãå
 äæå áéúëã àìéòì ãéçà àúúì ãéçàå àìéòì
 úéá íà éë äæ ïéà áéúëã àúúì íéîùä øòù

éäìà"îä àøåð äî øîàéå àøééå àã ìòå í íå÷
 éåäîì äéáã àø÷éá ïçâùî àì àùð éðáå äæä

äé÷ùðå éåáà àúà àúúå àìéòì íéìù äéá:  
 כששמעתי אותם ,אמר רבי יצחק

 ברוך הרחמן , בכיתי ואמרתי,הדברים מפיו
 .שלא בטל מן העולם החכמה העליונה

הלכתי עמם עד שלש פרסאות עד 
 להיכנס לא הספיקו .שנכנסתי עמהם לעיר

 , ואמרו לו,איש את בנודך אותו היעד שש
 זה שאמר ,אמרתי. דבריך לא יהיו לבטלה

בסוד  כולם  שהדברים הללו הם,רבי שמעון
 . ולהראות דברים אחרים,החכמה

ø øîà àðòîù ïåðéà ïéìî ãë ÷çöé éá
 ìéèá àìã àðîçø êéøá àðéîàå àðéëá äéîåôî
 úìú ãò ïåäîò àðéìæà äàìò àúîëç àîìòî
 å÷éôñ àì àúîì ïåäîò àðìàòã ãò éñøô

øîàå äéøáì ùð øá àåää êãùã ãò ìòéîì> é
äéì< êéìîå øîàã àä àðéîà äìèáì ïåäé àì 

 àúîëçã àæøá åäìë ïéìà ïéìîã ïåòîù éáø

                                                           

 ).א"ד( צרות שלה א
 ).א"נ(ל לא ידעתי לא אוכל לעשות זווג למעלה כראוי להשכינה שנקראת אנכי " רב
 ).א"נ('  היינו מג
 ).א"נ( היינו יסוד ד
 .זוהר הרקיע' עי ה
 ).א"נ(מ "א. כ שדכו"ת שנצטער יעקב שלא נשא אשה לא תהיה בצער זה ועל מה שדרש" רו
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 אמר ,כשסדרתי הדברים לפני רבי שמעון
 אל תאמר שהדברים הללו הם של ,לי

 , אלא הם דברים של סודות עליונים,תינוק
  . רשומים בסוד החכמהםכלו

ð ïéìî àðøãñ ãë ïéðøçà ïéìî äàæçàìå åäðé
à ïåòîù éáøã äéî÷" ïéìà ïéìîã àîéú àì ì

ìëå åäðéð ïéàìò ïéæøã ïéìî àìà åäðéð à÷åðéãåä 
ïéîéùø àúîëçã àæøá:  

וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלהים "
 כיון שכל זה , אמר רבי יהודה.' וגו"עמדי

 למה לא ,הבטיח לו הקדוש ברוך הוא
 "אם יהיה אלהים עמדי" שאמר ,האמין

 , חלום חלמתי, אמר יעקב, אלא,'וגו
 ואם ,מהם אמת ומהם לא אמת ,והחלומות

 ועל , הרי ידעתי שהוא חלום אמת,יתקיים
 כמו ,' וגו"אם יהיה אלהים עמדי"כן אמר 
 אני אהיה ,"לי לאלהים' והיה ה" ,שחלמתי

ן של הנחל של הכל י מהמעי,מושך ברכות
 ,בא וראה. רא אלהיםלמקום הזה שנק

 הכל הוא נוטל ,ישראל שהוא באמצע
 ואחר שיגיע ,בראשונה מהמקור של הכל

 . ממנו שופע וממשיך למקום הזה,אליו
 ,בראשונה "לי' והיה ה"משמע שכתוב 

 כמו שאלהים יהיה ,"לאלהים" ואחר הכל
 אף אני ,שומר ועושה לי כל אותן הטובות

אהיה מושך לו מהמקום שלי כל אותן 
 , מתי. ויתחבר בו הקשר של הכל,ברכותה
 כשאהיה ,"ושבתי בשלום אל בית אבי"

 ואהיה יושב בדרגה של ,יושב בדרגה שלי
 ושבתי בשלום ,שלום לתקן את בית אבי

 ,דבר אחר". לי לאלהים' והיה ה" אז ,דוקא
 ששם היא ,"ושבתי בשלום אל בית אבי"

לי ' והיה ה" , שם אשתלם,הארץ הקדושה
מקום הזה אעלה מדרגה זו  ב,"לאלהים

  .ד עבודתוו ושם אעב,לדרגה אחרת כראוי

éäìà äéäé íà øîàì øãð á÷òé øãéå" éãîò í
åâå ')ë íù ( çèáà éàä ìëã ïåéë äãåäé éáø øîà

 øîàã ïéîàä àì éàîà àåä êéøá àùãå÷ äéì
éäìà äéäé íà"åâå éãîò í ' á÷òé øîà àìà

 åäééðîå èåù÷ åäééðî ïéîìçå àðîìç àîìç àì
 àåä èåù÷ àîìçã àðòãé àä íéé÷úé íàå èåù÷

éäìà äéäé íà øîà àã ìòå"åâå í ' àðîìçã äîë
åäé äéäå"éäìàì éì ä" ïàëøá êéùî àäà àðà í

 àòåáîî>àìçðã< éø÷àã àã øúàì àìëã 
éäìà" àìë àúéòöîàá åäéàã ìàøùé éæç àú í

 øúáìå àìëã àøå÷îî àúéîã÷á àåä ìéèð
àå ãéâð äéðî äéì éèîéã êéùî>éàäì <)éàäî( 

 áéúëã òîùî øúà)àë íù (åäé äéäå"éì ä 
)éäìàì"í(éäìàì àìë øúáìå àúéîã÷á " í

éäìàã äîë" ïéìà ìë éì ãéáòå øéèð àäé í
 ìë éìéã øúàî äéì êéùî àäà àðà óåà ïàáè
éúîéà äéá àìëã àøù÷ øáçúàå ïàëøá ïåðéà 

)íù( àäà ãë éáà úéá ìà íåìùá éúáùå 
>áéúé< àâøãá  íåìùã àâøãá áéúé àäàå éìéã

ïéãë à÷ééã íåìùá éúáùå éáà úéá àð÷úì 
)íù(åäé äéäå "éäìàì éì ä" éúáùå øçà øáã í

 àùéã÷ àòøà àåä ïîúã éáà úéá ìà íåìùá
åäé äéäå íéìúùà ïîú"éäìàì éì ä" àã øúàá í

 úåàé à÷ãë àøçà àâøãì àã àâøãî ÷ìñà
äéðçìåô çìôà ïîúå:  

דברי עונות גברו " ,רבי חייא פתח ואמר
 הפסוק הזה ,"מני פשעינו אתה תכפרם

 . שאין סופו ראשו ואין ראשו סופו,קשה
 ואחר כך בקש על ,אלא דוד בקש על עצמו

 אני , אמר דוד,"דברי עונות גברו מני" ,הכל
 אבל כמה רשעים ,ידעתי בעצמי שחטאתי

הם בעולם שהתגברו חטאיהם עליהם יותר 
   לי, הואיל וכן.ממני

éáø øîàå çúô àééç )ã äñ íéìäú ( éøáã
 àø÷ éàä íøôëú äúà åðéòùô éðî åøáâ úåðåò
 äéôåñ äéùéø åàìå äéùéø äéôåñ åàìã àéù÷
 àìë ìò àéòá øúáìå äéîøâ ìò àòá ãåã àìà
 àðòãé àðà ãåã øîà éðî åøáâ úåðåò éøáã
 àîìòá ïåðéà ïéáééç äîë ìáà àðáçã éîøâá

 øéúé åäééìò åäééáåç åøáâúàãéì ïëå ìéàåä éðî  
  àð÷/à  

בא ". פשעינו אתה תכפרם" ,ולהם
 הם , בשעה שרבים הרשעים בעולם,וראה

עולים עד אותו מקום שספרי הרשעים 
דינא יתיב וספרין  " כמו שנאמר,נפתחו
 ואותו ,]חיםופתדין יושב וספרים [ "פתיחו
למעלה מראשו א " נהדין עומד עליה(ספר 

 àúòùá éæç àú íøôëú äúà åðéòùô ïåäìå
 àåää ãò ïé÷ìñ ïåðéà àîìòá ïéàéâñ ïéáééçã
 øîà úàã äîë åçúôúà àéáééçã éøôñã øúà

)é æ ìàéðã (éã øôñ àåääå åçéúô ïéøôñå áéúé àð
 àîéé÷ äìò àðéã]ð" àî àìéòã ãåãã äéùéø
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 ,"נות גברו מנידברי עו" לכן ,)של דוד הוא
  ".פשעינו אתה תכפרם"ועל כן 

åäéà [>ð" àìéòì àåäéà ãåãã äéùéøî< êë éðéâá 
 äúà åðéòùô àã ìòå éðî åøáâ úåðåò éøáã

íøôëú:  
 אם . לא האמיןלכן ,כדוגמא זויעקב 

 ,לא ,הוא ברוך תאמר שלא האמין בקדוש
 , אולי יחטא,אלא שלא האמין בעצמו

ואותו החטא ימנע אותו שלא ישוב בשלום 
 לא האמין לכן ו,ותסתלק ממנו השמירה

 אפילו ,"לי לאלהים' הוהיה " .בעצמו
רחמים כשאשוב בשלום אשים כנגדי את 

 שאני עובד לפניו )שהרי( משום ,הדין
 כעת , אמר יעקב,אמר רבי אחא. תמיד

 כשאשוב לבית אבי ,איני צריך את הדין
 , אמר רבי יוסי.אתכלל בדין ואתקשר בו

 אם יהיה אלהים עכשיו , אלא אמר,לא כך
ותי עד ר או אני צריך שהדין ישמ,עמדי

 אבל כיון ,שאשוב בשלום אל בית אבי
 , אכליל את הרחמים בדין,שאשוב בשלום

   .ואתקשר בקשר נאמן להכליל הכל יחד

 àîéú éà ïéîéä àì êë ïéâá àã àðååâë á÷òé
á÷á ïéîéä àìã" äéá ïéîéä àìã àìà àì ä

äéîøâáà äéì òðîé àáåç àåääå áåçé àîìéã 
äéðî åøéèð ÷ìúñéå íìùá áåúé àìã êë ïéâáå 

åäé äéäå äéîøâá ïéîéä àì"éäìàì éì ä" åìéôà í
åúéà ãë éîçø àðéãì éìá÷ì éåùà íìùá á

ïéâáá >àðàã< )ã( çìô éáø øîà øéãú äéî÷
 àðéãì àðëéøèöà àì àúùä á÷òé øîà àçà
 àðéãá àðìéìëúà àáà úéáì áåúéà ãë
 øîà àìà éëä åàì éñåé éáø øîà äéá øù÷úàå

éäìà äéäé íà àúùä"í àðëéøèöà àðéã éãîò 
 ìáà àáà úéáì íìùá áåúéàã ãò éì àøèðì
 àðéãá éîçø àðìéìëúà íìùá áåúéàã ïåéë

ãçë àìë àììëàì àðîéäî àøåù÷á øù÷úàå:  
והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה "

 שהרי אז הכל יהיה קשר ,"בית אלהים
 , והאבן הזו מתברכת מימין ומשמאל,אחד

 )זה(  משום,מתברכת ממעלה וממטה
 הנה ,אמר רבי אבא. שאתן מעשר מכל

 ואם תאמר ,"ויקח מאבני המקום"כתוב 
 כמה אבנים )על(שהאבן הזו עליונה 

זהו ( ,למקום מושבה לשרות עליהם
והאבן הזאת אשר " והרי כתוב )שכתוב

 ,)עליונה היה צריך להיות( "שמתי מצבה
אין זה כי אם בית " שאמר )כיון(משום 
 ,ותה מצבה עליונה כאן הרים א,"אלהים

 שאין ,משום שתלה בה כל השבח של זה
 . ויפה, כי אם בית אלהים)למטה( לקיים זה

  ".אשר שמתי מצבה"ועל כן 

 úéá äéäé äáöî éúîù øùà úàæä ïáàäå
éäìà" í)áë çë úéùàøá ( àìë àäé ïéãë àäã

 àðéîéî àëøáúà ïáà éàäå àãç àøåù÷
 ïéâá àúúîå àìéòî àëøáúàå àìàîùîå)àã( 

]ïúàã[ áéúë àä àáà éáø øîà àìëî àøùòî 
)àé íù ( àðáàã àîéú éàå íå÷îä éðáàî ç÷éå

àãâäàìò ãäîë ä éøùîì äéáúåî øúàì ïéðáà 
åäééìòå éúîù øùà úàæä ïáàäå áéúë àäå 
äáöîæ ïéâá >ð"ïåéë à< úéá íà éë äæ ïéà øîàã 
éäìà" ïéâá äàìò àî÷ äì íéøà àëä í
ìúãà)ú(äá äæã àçáù ìë ç  àîéé÷ì äæ ïéàã

)]ð"à [àúúì(éäìà úéá íà éë " àã ìòå øéôùå í
äáöî éúîù øùàè:  

 . לעולמים,"יהיה בית אלהים"כתוב 
 ,'בית הכתוב  היה צריך ל,"בית אלהים"

ééäìà úéá äéäé áéúë"òì í úéá ïéîì
éäìà"åäé úéá í" øîà úàã äîë äéì éòáî ä

                                                           

 ).א"ד( שלא האמין בו בעצמו א
 .ו" דפ– )א דאהא"ס (ב
 ).א"נ('  היינו מג
 .ו" דפ– )על (ד
 ).הערת הזוהר(ב ” קמז עה
 .ו" דפ– )א האי דכתיב"נ (ו
 .ו" דפ– )א עליונה מבעי ליה"נ (ז
 ).א"נ('  היינו יסוד במח
 ).א"נ(מ "א.  פירוש ולא כתיב שמתי עליהםט
 .פיסוק##* י
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בית " וכן ,"'לכונן את בית ה"כמו שנאמר 
 אלא מקום בית הדין הוא משני ".נלך' ה

מצד היובל שהוא אלהים  ,צדדים עליונים
אמר רבי .  ומהצד של יצחק אלהים,םחיי

 אף על גב שהדינים , היובל,אלעזר
רחמים  וכולם  מתעוררים ממנה)יוצאים(
 והוא , יוצאת ממנההשמח כל ,)ודינים(

 אלא בית , הכל)והוא חרות(שמחת 
 , אם לטוב,הצד של הדין הקשה ,אלהים

 , השמאל מתעוררת בו אהבה)היובל(בצד 
 אם ".שישמאלו תחת לרא"כמו שנאמר 

 , בצד השמאל מתעורר בו דין קשה,לרע
מצפון תפתח הרעה על כל "כמו שנאמר 

 רבי . ודאי בית אלהים".שבי הארץוי
שכתוב  היינו ,"בית אלהים" ,שמעון אמר

 , יש מלך סתם ויש מלך רב,"קרית מלך רב"
 וזוהי ,ודאי שהעולם העליון הוא מלך רב

  .קרית מלך רב

)& (ïðåëìà åäé úéá úà" ïëå ä)à áë÷ íéìäú (
åäé úéá" ïéøúî åäéà àðéã éáã øúà àìà êìð ä

éäìà åäéàã àìáåéã àøèñî ïéàìò ïéøèñ" í
 ÷çöéã àøèñîå íééç>éäìà"í< éáø øîà 

òà àìáåé øæòìà" ïéðéãã â)ïé÷ôð (]ïéøòúî[ 
äðéîáåäìëå  éîçø )ïéðéãå ( ïé÷ôð äðéî åãéç ìë

]àåäå) [àåääå( àúååãç )ð"àúåøéç àåäå à< 
éäìà úéá àìà àìëã" éà àéù÷ àðéãã àøèñ í

 àøèñá áèì)àìáåéã (]àìàîùã[ äéá øòúà 
 øîà úàã äîë àúåîéçø)å á øéù ( åìàîù

 øòúà àìàîùã àøèñá ùéáì éà éùàøì úçú
 øîà úàã äîë àéù÷ àðéã äéá)à äéîøéãé  (

 éàãå õøàä éáùåé ìë ìò äòøä çúôú ïåôöî
éäìà úéá"éäìà úéá øîà ïåòîù éáø í" åðééä í

 áéúëã)â çî íéìäú ( êìî úéà áø êìî úéø÷
>íúñ< êìî úéàå >áø<àãå é êìî äàìò àîìò 

áø êìî úéø÷ àåä àãå åäéà áø:  
רבי חייא ורבי חזקיה היו יושבים תחת 

ם מנא נ רבי חיי.האילנות של שדה אונו
מזיו ואור של  , אמר.וראה את אליהו

 כעת באתי , אמר.השדה מאיר, האדון
 וכל ,להודיע שקרובה ירושלים להחרב

 משום שירושלים , החכמיםעיירותאותן 
 . ועל דין עומדת ועל דין תחרב,היא דין

ל עליה ועל גבורי "והנה נתנה רשות לסמא
 ובאתי להודיע לחכמים אולי ,העולם

 שהרי כל זמן ,נות ירושליםיאריכו את ש
 משום ,היא עומדת ,שנמצאת בה תורה

 כל זמן .שהתורה עץ החיים העומד עליה
עץ החיים לא  ,שהתורה מתעוררת למטה

עץ החיים  , פסקה התורה למטה.זז למעלה
 כל זמן ,ועל כן.  מן העולם)ממנה(מסתלק 

 לא יוכל עליהם ,שהחכמים ישמחו בתורה

 éðìéà úåçú éáúé ååä äé÷æç éáøå àééç éáø
àééç éáø êåîãà åðåà ì÷çãâ åäéìàì äéì àîç 

øéäð àì÷ç øîã àøåèéèñ÷î øîàãùä øîà  àú
 àáøçúàì åäéà áéø÷ íìùåøéã àòãåàì àðéúà
 àðéã íìùåøéã ïéâá àéîéëçã ïéúø÷ ïåðéà ìëå
 àäå áøçúà àðéã ìòå àîéé÷ àðéã ìòå åäéà

àîñì åùø áéäéúà" àîìò éôé÷ú ìòå äìò ì
 éðù ïåëøåé àîìéã àéîéëçì àòãåàì àðéúàå

íìùåøéãä äá çëúùà àúééøåàã àðîæ ìë àäã 
åàã ïéâá àîéé÷ àéä éîéé÷ã ééçã àðìéà àúééø

 àúééøåàã àðîæ ìë äìò]ð øòúà"çëúùà à [
àúúì  ÷ñô àìéòì éãòà àì ééçã àðìéà

 ÷ìúñà ééçã àðìéà àúúì àúééøåà>äðéî< 

                                                                                                                                                                                     

 ##* ויחנכו )א ח(או " לבנות) "ט א(' ואפשר שכוונתם למלכים א, ע שאין כזה פסוק"צ א
והנה יש דוגמתם בארצות ). ד"י יא ע"א על ס"בהגר(ולכן כאן הוא בחינת עולם הבריאה וכסא דין  ב

ע שהוא בסוד עולם הבא ותחתיו אש שהוא שורש הגיהנם שעל "ובה ג" תבל"שהארץ העליונה היא 
  ).ג"שם יב ע(הארקא דמיניה דינין מתערין 

 ).א"ד(א יבי חי שהיה מנמנם רג
 ).א"ד(זהירת הנרות ' קסטירא דבוצינין שפי'  מזיהרא ואור של האדון השדה מאיר בזהירותו והוא מלד

עקיבא ' אליעזר ובתריה דרא דר' ז ובתר כן הווה דרא דתלמידו ר"וקשה דהא ירושלים אתחרבת בימי ריב
ואפשר לומר דחזרה להתיישב . 'פה וכו' הנז' חזקי' חייא ור' י ובתריה דרא דתלמידוי ר"ובתריה דרא דרשב

כ דהרי "ואף זה קשה ג. בבני אדם תחת ממשלת קיסר רומי הרשעה והודיעו כי גם עתה תחזור להתחרב
עשר גלויות גלו סנהדרין והאחרונה היתה בטבריא כנראה דאין עוד לא היה ישוב בירושלים אחר חורבן 

) שמונה שערים(י "ז ואין אלו דרא דרשב"היו חכמים בזמן ריב' חזקי' חייא ור' ואפשר לומר כי הני ר. טיטוס
 ).ה"של(

 ).א"ד( שמא יתארכו השנים לחורבן ירושלים שלא יהיה נחרב כל כך מהרה ה
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 קול יעקב לוהק" שהרי כתוב ,ל"סמא
 זו התורה העליונה ,"והידים ידי עשו

 בעוד שאותו קול לא ,שנקראת קול יעקב
 ועל כן לא צריך ,שולט ויכול הדיבור ,פוסק

   התעורר.להפסיק בתורה

>äðéî< ïåãçé àéîéëçã àðîæ ìë àã ìòå àîìòî 
àîñ ìéëé àì àúééøåàá äá" áéúë àäã åäá ì

)áë æë úéùàøá ( åùò éãé íéãéäå á÷òé ìå÷ ìå÷ä
åä àã ãåòá á÷òé ìå÷ éø÷àã äàìò àúééøåà à

]àåääã[ ìòå àìëéå àèìù øåáã ÷ñô àì ìå÷ 
àúééøåà êéøèöà àì àãàøòúàå ÷ñôîì   

  àð÷/á  
  øäæ  

 והלכו ואמרו את הדבר הזה ,רבי חייא
 הכל יודעים את ,אמר רבי ייסא. לחכמים

לא ישמר עיר ' אם ה" שכתוב , וכך הוא,זה
 סקיםעו אלו הם ש,"שוא שקד שומר

 ולא , הקדושה עומדת עליהםהעיר ,בתורה
 היינו ,על הגברים הגבורים של העולם

  .' וגו"לא ישמר עיר' אם ה"שכתוב 

 àéîéëçì àã äìî åøîàå åìæàå àééç éáø
 áéúëã àåä éëäå àã ïéòãé àìë àñéé éáø øîà

)à æë÷ íéìäú (åäé íà" àåù øéò øîùé àì ä
øåàá ïéìãúùîã ïåðéà ïéìà øîåù ã÷ù àúéé

 ïéøáâ ìò àìå åäééìò àîéé÷ àùéã÷ àúø÷
åäé íà áéúëã åðééä àîìòã ïéôé÷ú" øîùé àì ä

åâå øéò':  
 רבי יהודה .' וגו"וירא והנה באר בשדה"

מזמור לדוד בברחו מפני " ,פתח ואמר
 בפסוק הזה התעוררו ,"אבשלום בנו

אמר למה דוד  , אבל מזמור לדוד,החברים
 ,קם עליו אם משום שבנו הוא ש,שירה
 שהרי ,קינה] לשון[היה צריך לומר יותר 

ע עליו על האדם קצת מקרוביו משאחר ַרֶה
 וכך , אמר שירה, אלא מזמור לדוד.הרבה

לק י שחשב שהקדוש ברוך הוא ס,בקש דוד
 כיון שראה שכאן .את חטאו לעולם ההוא

 ,עוד.  שמח,בעולם הזה רוצה לגבות ממנו
 ,ברחושראה שעליונים ממנו היו בעולם ש

ויברח " שכתוב , יעקב ברח.לבדםוכולם 
 , משה ברח. וברח לבדו,"יעקב שדה ארם

 וברח ,"ויברח משה מפני פרעה"שכתוב 
 כל אותם שליטי הארץ , ודוד ברח.לבדו

 ,וכל אותם גבורי הארץ וראשי ישראל
 וסובבים מימינו ומשמאלו ,ברחו עמוכולם 
 כיון שראה ,ר אותו מכל הצדדיםולשמ

  . אמר שירה,ההשבח הז

åâå äãùá øàá äðäå àøéå ')á èë úéùàøá (
 øîàå çúô äãåäé éáø)íéìäúà â  ( ãåãì øåîæî

 äéá åøòúà àø÷ éàä åðá íåìùáà éðôî åçøáá
 éà äøéù øîà÷ éàîà ãåãì øåîæî ìáà àéøáç
 éòáî øéúé äðé÷ äéìò í÷ã åäéà äéøáã ïéâá
 éåáéø÷î øéòæ ùð øáã éåìò ùéàáà àäã äéì

øçàãî éëäå äøéù øîà ãåãì øåîæî àìà éâñ à
á÷ã áéùçã ãåã éòá" àåääì éåáåç äéì ÷éìñ ä

 éòá àîìò éàäá àëäã àîçã ïåéë àîìò
 åú éãç äéðî äéáâîì]ã[ ååä äéðî éàìòã àîç

 ÷øò á÷òé åäééãåçìá åäìëå åçøá à÷ã àîìòá
 áéúëã)âé áé òùåä ( íøà äãù á÷òé çøáéå

 áéúëã ÷øò äùî éåãåçìá ÷øòå)åè á úåîù (
 äòøô éðôî äùî çøáéå>÷øòå< ãåãå éåãåçìá 

 ïåðéà ìëå àòøà éðèìåù ïåðéà ìë çøá]éøáéâ [
)éøáâ( ïé÷øò åäìë ìàøùéã ïåäéùéøå àòøà 

 àøèðì äéìàîùîå äéðéîéî äéì ïéøçñå äéîò
 øîà àã àçáù àîçã ïåéë ïéøèñ ìëî äéì

àúøéù:  
פגשו את הבאר  כולם ,ואמר רבי יהודה

 אלא דוד בעל .ולמה דוד לא פגש בה .הזו
 לא לכן ו,שנאה היה כנגדו באותו הזמן

את יעקב ומשה הבאר קבלה  .פגש בה
 כיון , ועל כן,בשמחה ורצתה להתקרב עמם

 עלו המים אליה ,שראתה אותם הבאר הזו
 ,ואם תאמר. כאשה ששמחה עם בעלה

 øàá éàäá åòøòà åäìë äãåäé éáø øîàå
 åááã éøàî ãåã àìà äéá òøòà àì éàîà ãåãå

 àðîæ àåääá äéìá÷ì äåä òøòà àì êë ïéâáå
 äéá]ì[ øàá éàä ïåì ìéá÷ äåãçá äùîå á÷òé

 ïåì àîçã ïåéë àã ìòå åäééãäá àáø÷úàì àòáå
 úàéãçã àúúàë åäééáâì àéî å÷éìñ øàá éàä
                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ” לג עא
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 אלא , למה,הנה אליהו ברח ולא פגש בה
 , ולא למעלה,ראליהו הוא למטה מן הבא

 הוא מלאך לכן ו,כמו שהיו משה ויעקב
 ומשום שיעקב ומשה הם ,ועושה שליחות

 הבאר שמחה אליהם ,למעלה מן הבאר
ועלתה לקבל אותם כאשה ששמחה לבעלה 

  .ומקבלת אותו

 òøòà àìå çøá åäéìà àä àîéú éàå äìòá íò
àåä øàá ïî àúúì åäéìà àìà éàîà äéáà àìå 

êë ïéâáå á÷òéå äùî ååäã äîë àìéòìáêàìî  
 ãéáòå åäéà]àúåçéìù) [äéúåçéìù( á÷òéã ïéâáå 

âì éãç øàá øàáä ïî ïåðéà àìéòì äùîå åäééá
ãçã àúúàë ïåì àìá÷ì ÷éìñå äìòá éáâì ú

äéì àìá÷îå:  
 סוד הוא ,"וירא והנה באר בשדה"

 דוגמת זה ,שראה את הבאר הזו למעלה
 ,"בצים עליהושלשה עדרי צאן ר" כתוב .זה

  אם הם

øàá äðäå àøéå äãùá )á èë úéùàøá ( àæø
 àã àðååâë àã àìéòì øàá éàä àîçã åäéà

ïåðéà éà äéìò íéöáåø ïàö éøãò äùìù áéúë:  

  äøåú éøúñ  
וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה "

הדרגה של  "באר" ".בצים עליהועדרי צאן ר
שדה התפוחים  ,"בשדה" ,אדון כל הארץ

שלש דרגות  ,"שלשה עדרי צאן" .הקדושים
קנות על אותה ועליונות קדושות מת

 . והן נצח והוד והיסוד של העולם,הבאר
ואלו מושכות מים מלמעלה וממלאים את 

 יסוד ,משום שהמקור ההוא. הבאר הזאת
  הוא עושה, כששורה בבאר הזו,העולם
 ואותה הבאר מתמלאת , ונובע תמידפירות
 ודאי כי מן הבאר , כיון שהתמלאה.ממנו

 אלו הם כל ,ההיא ישקו העדרים
 שכולם ,האוכלוסים והמחנות הקדושים

 וכל אחד ,משקים ושותים מהבאר ההיא
  .ואחד כראוי לו

 éøãò äùìù íù äðäå äãùá øàá äðäå àøéå
äéìò íéöáåø ïàöâõøàä ìë ïåãàã àâøã øàá ã 

 ïàö éøãò äùìù ïéùéã÷ ïéçåôú ì÷ç äãùá
 àåää ìò ïð÷úúî ïéùéã÷ ïéàìò ïéâøã úìú

åðéàå àøéáöð ï"åäå ç" ïéìàå àîìòã àãåñéå ã
 ïéâá àøéá éàäì ïééìîå àìéòìî àéî ïéëùî

 àîìòã àãåñé àøå÷î àåääã>ãë< åâá éøàù 
 àøéá àåää>éøéô ãéáò< àéìîúàå øéãú òéáðå 

 ïî éë éàãå àéìîúàã ïåéë äéðî àøéá àåää
 ìë ïåðéà ïéìà íéøãòä å÷ùé àéää øàáä

ïééøùîå ïéñåìëåàä åäìëã ïéùéã÷  ïàúùå ïéé÷ù
äéì éæçúàã äîë ãçå ãç ìëå àøéá àåääî:  

זו האבן  ," על פי הבאר גדולהוהאבן"
 אבן נגף וצור ,שממנה כושלים בני העולם

 , שעומדת תמיד על פי הבאר הזו,מכשול
 ,הדין של כל העולם לתבוע דתהועל פק

  ®.שלא ירד מזון וטוב לעולם

äðéîã ïáà àã øàáä éô ìò äìåãâ ïáàäåå 
ùë óâð ïáà àîìò éðá éì>ìåùëî øåöå< àîéé÷ã 

 éô ìò øéãú>ìò øàá éàä <)ìòå øàáä( 
äéøîéîæ úåçé àìã àîìò ìëã àðéã òáúîì 

àîìòì áèå àðåæî:  
  àúôñåú:  

                                                                                                                                                                                     

 .זוהר הרקיע' עי א
 ).הערת הזוהר(ב ” מז עב
). ד"ב כב ע"ה ח"דע(בהמה ' בחיי הוא "והנה, )ג"א כא ע"ה ח"דע(י "כלומר שלעולם מקבלת מלכות מנה ג

א לא "כללים ח(כ כאן "ה וכמש"בהמ' ה בחי"ן ה"הב' י הם בחי"והנה, ת שלו"החג' עיקר האדם הוא בחי
י וגם המלכות המה לצורך התחתון ושורש "גם הנה, )ג"ב יב ע"ביאורים ח(' י נכללים בנוק"הנה). א"ע

  ).ד"ב סו ע"ביאורים ח(לתחתון 
 ).ו"לש(א "ג סב ע"ח ד
 ).א"ד( חיילות ומחנות ה
ובחינת הטהרה , בבחינה הטמאה שבו" אבן נגף"המכונה כאן , ממנה מתפשט תוקפא דדינא קשיא ו

  ).א"ב צא ע"ה ח"דע) ('תיקון ע' עי" (אבני שיש טהור"שכנגדם מכונה 
זה ש' כלומר במאמרו הוא שתתקיים הקליפה בעולם כדי שיתבע דינא כודינא למתבע '  על מימרא דהז

ש שאין "הדינין רוצה שההשפעה יהיו ראוים אליה ואם אינם ראוים לא תרד כדמסיק והשתא א' הבאר בעל
 ).א"נ(פ הבאר היינו למקומה "דכפי הפשט היינו ע כפול' הפ
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 רבי אלעזר ".וירא והנה באר בשדה"
 אותם ,"דפי צדקושמעו אלי ר" כתוב ,אמר

 אותם שנדבקו ,המבקשים סוד האמונה
תם שיודעים דרכי המלך  או,בקשר האמונה

 כשעולים שנים ויצאו לקראת .העליון
 שנים .מקבלים אותו בין שתי זרועות ,אחד

 שני , שנים הם אחד ביניהם,יורדים למטה
 , המקום שיונקים בו,אלה מושב הנביאים

 הוא נוטל , שהוא מתחבר בכל,אחד ביניהם
  אותה באר קדושה. הכל

äãùá øàá äðäå àøéåà øîà øæòìà éáø 
 áéúë)à àð äéòùé ( ÷ãö éôãåø éìà åòîù

]ïåðéà[ å÷áãúàã ïåðéà àúåðîéäîã àæø éòáúã 
 éåçøà ïéòãéã ïåðéà àúåðîéäîã àøåù÷á
 ãç úåîã÷ì å÷ôðå ïéøú å÷éìñ ãë äàìò àëìîã

 ïéá äéì ïéìá÷î)ïéøú] (ïé÷ú[ éúçð éøú ïéòåøã 
 àáúåî ïéìà ïéøú åäééðéá ãç ïåðéà ïéøú àúúì

ã øúà éàéáðã åäéàã åäééðéá ãç äéá é÷ðé
 àøéá àåää àìë ìéèð àåä àìëá øáçúà

àùéã÷  
  áð÷/à  
  øäæ  

ונאספו שמה כל " למה כתוב ,שלשה
 , מזרח, דרום, אלא הם שלשה,"העדרים

 , וצפון מהצד הזה, דרום מן הצד הזה.צפון
 ואלו עומדים על הבאר הזו .ומזרח ביניהם

 ,מהל .ואוחזים אותה וממלאים אותה
 ,"כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים"ום מש

  ".ישקו כל חיתו שדי"שכתוב היינו 

 áéúë éàîà äùìù)â èë úéùàøá ( åôñàðå
 çøæî íåøã äùìù ïåðéà àìà íéøãòä ìë äîù
 àøèñ éàäî ïåôöå àøèñ éàäî íåøã ïåôö
 ïãéçàå øàá éàä ìò ïéîéé÷ ïéìàå åäééðéá çøæîå

 ïéâá àîòè éàî äéì ïééìîå äéì)á íù ( ïî éë
 íéøãòä å÷ùé àéää øàáä)å( áéúëã åðééä

)àé ã÷ íéìäú (éãù åúéç ìë å÷ùéá:  
היינו  ,"ונאספו שמה כל העדרים"

 ".את הים הולכים כל הנחלים" שכתוב
מעבירים ממנה את  ,"וגללו את האבן"
 אותו שקפא ונקרש ,קף הדין הקשהות
 ולא יוצאים , שאז נקרא אבן)מים זכרים(

 וכשאותם הנחלים .צהממנה מים החו
הצפון  ו, מתחזק הדרום שהוא הימין,באים

 , כנהר הזה,לא יכול להקריש את המים
 לא קופאים ונקרשים ,כשמימיו רבים

 ,ועל כן.  כמו נהר שמימיו מועטים,המים
 מתחזק הדרום ,כשאותם נחלים באים

 והמים מפשירים ושופעים ,שהוא הימין
 , כמו שאמרנו,ומשקים את העדרים

והשיבו את " ".ישקו כל חיתו שדי"תוב שכ
 משום ,"האבן על פי הבאר למקומה

 , שתהיה בדין,שהעולם צריך את הדין שלה

íéøãòä ìë äîù åôñàðå  áéúëã åðééä
)æ à úìä÷ ( åììâå íéä ìà íéëìåä íéìçðä ìë

àðéãã åôé÷ú äðéî ïéøéáòî ïáàä úàâ àéù÷ 
ùéø÷å ãéìâã àåääã >ð"ïéøëã ïééî à< ïéãëã 

ïáà éø÷àä ïåðéà ãëå øáì àééî äðéî é÷ôð àìå 
 àìå àðéîé åäéàã íåøã ó÷úúà ïééúà ïéìçð
 éåîéî ãë àøäð éàäë ïééî ùø÷îì ïåôö àìëé
 éåîéîã àøäðë àéî éùø÷å ïéãéìâ àì ïéàéâñ
ó÷úúà ïééúà ïéìçð ïåðéà ãë àã ìòå ïéøéòæå 

 ïééøúùà ïééîå àðéîé åäéàã íåøã ïéé÷ùàå ïéãâðå
 áéúëã ïøîàã äîë àééøãò)àé ã÷ íéìäú (

éãù åúéç ìë å÷ùéæ )â èë úéùàøá ( úà åáéùäå
 àîìòã ïéâá äîå÷îì øàáä éô ìò ïáàä
 äéá àçëåàì àðéãá éåäúã äìéã àðéã êéøèöà

                                                           

א וכן נראה אמת לפי שהתוספתא "הביא זאת התוספתא בשינוי ושם לא הזכיר ר' ב ב"שמות דף י'  בפא
 ).א"נ(ח "ז. שמעו אלי וכאן נראה שלקחו בעל התוספתא בשאלה' כיר פקדמה הרבה גם שם לא הז

 .זוהר הרקיע' עי ב
 ).א"נ( חוזק הדין עד שהמים נגלדו ונקפאו ג
 ).א"ד( שנגלד ונקרש ונקפא ד
 .ה"ב ודברינו שם בשם הדע"לעיל קנא ע' עי ה
 ).הערת הזוהר(ב ” כט עו
 ).ו"לש(ב "לקמן קסא ע ז
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  :àéáééç äéá àçëåàì  .להוכיח את הרשעים בה
 כשיעקב היה יושב על הבאר ,בא וראה

 ידע ששם תזדמן ,וראה המים עולים אליו
 , כשישב על הבאר,כן במשה ו.לו אשתו

 ידע ,כיון שראה שהמים עולים אליו
 , וכך היה ליעקב.שאשתו תזדמן לו לשם

 כמו שכתוב ,ששם הזדמנה לו אשתו
 עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן"
 .' וגו" ויהי כאשר ראה יעקב את רחל,]'וגו[

 "עים ויגרשוםוויבאו הר" שכתוב ,משה
  , ושם הזדמנה לו צפורה,'וגו

 àîçå àøéá ìò áéúé äåä ãë á÷òé éæç àú
 äéì ïîãæú ïîúã òãé äéáâì ïé÷ìñã àéî
 àîçã ïåéë àøéá ìò áéúé ãë äùîá ïëå äéúúà
 äéì úðîãæà äéúúàã òãé äéáâì ïé÷ìñ àéîã
 äéì úðéîãæà ïîúã á÷òéì äéì äåä éëäå ïîú

 áéúëã äîë äéúúà)è èë úéùàøá ( åðãåò
å ïàöä íò äàá ìçøå íîò øáãî äàø øùàë éäé

åâå ìçø úà á÷òé ' áéúëã äùî)æé á úåîù (
åâå íåùøâéå íéòåøä åàáéå ' äéì úðîãæà ïîúå

äøåôö:  
  äøåú éøúñ  
 לא כתוב ".ונאספו שמה כל העדרים"

 ,"כל העדרים" אלא ,ונאספו שמה העדרים
המחנות הקדושים למעלה והמחנות 

 אלו בשירים ותשבחות ,הקדושים למטה
 אלו ,בתפלות ובקשות למטה ואלו ,למעלה

 ,"וגללו את האבן מעל פי הבאר" מיד ,ואלו
דש ומגלגלים אותה ומעבירים אותה מן הק

והשקו את " מיד .ומסתלקת מן הדין
 , נוסעים מלאכים עליונים למעלה".הצאן

והשיבו "אחר כך . ונוסעים ישראל למטה
 שתהיה ,דת הבאר הזוו על פק,"את האבן

ע הדין של וו ולתב לפני)מנתומז(טרת ומע
 , וכך צריך, להנהיג העולם בדין,העולם

 ,אלא על דין לעמוד שהרי אין העולם יכול
  .שהכל יהיה באמת וזכות

 íéøãòä ìë äîù åôñàðå)â èë úéùàøá (
 ìë àìà áéúë àì íéøãòä äîù åôñàðå
 ïéùéã÷ ïééøùîå àìéòì ïéùéã÷ ïééøùî íéøãòä

àå àìéòì ïçáùåúå ïéøéùá ïéìà àúúì ïéì
 åììâå ãéî ïéìàå ïéìà àúúì ïéúåòáå ïéúåìöá

ïéøãðâî øàáä éô ìòî ïáàä úàà ïéøáòîå äì 
 úà å÷ùäå ãéî àðéã ïî ÷éìúñàå àùãå÷ ïî äì
 ìàøùé éìèðå àìéòì éàìò éëàìî åìèð ïàöä
 éàäã àøîéî ìò ïáàä úà åáéùäå øúáì àúúì

 àøèòúàì øàá>ð"àãúòúàì à< äéî÷ 
àì àîìòã àðéã òáúîìå àðéãá àîìò àâäðú

 àìà í÷éîì àîìò ìéëé àì àäã êéøèöà éëäå
åëæå èåù÷á àìë éåäîì àðéã ìò:  

 לא הצטרך לאבן הזו ,כיון שנשלם יעקב
ויגש יעקב ויגל את " , מה כתוב.סיוע אחר

 ולא כתוב ויסר ,"וגללו" ,"ויגל" ".האבן
הערבוב של  היינו ,"וגללו" אלא ,והסירו

 .א יוכל לקטרגהשטן שמערבבים אותו של
 אלא , לא הצטרך לסיוע אחר,ויעקב לבדו

 , האבותשלמות שהרי יעקב היה ,הוא לבדו
 יכול ,שכיון שיכל לעשו בעולם הזה

שני עולמות .  ובכל צריך מעשה,למעלה
 ואחד ,אחד העולם שנגלה ,ירש יעקב

 . שהם ממשדוגמא כ.העולם שהתכסה
 ומאחד יצאו ,מאחד יצאו ששה שבטים

 ïáà éàäì êéøèöà àì á÷òé íéìúùàã ïåéë
 áéúë äî àøçà àòåéñ)áë æë úéùàøá ( ùâéå

ä úà ìâéå á÷òé øñéå áéúë àìå åììâå ìâéå ïáà
 ïèùã àáåáøò åðééä åììâå àìà åøéñäå
 á÷òéå àâøè÷ì ìéëé àìã äéì ïéááøòîã
 åäéà àìà àøçà àòåéñì êéøèöà àì äéãåçìá
 ïåéëã á÷òé äåä àúäáàã åîéìù àäã äéãåçìá
 àìéòì ìéëé àîìò éàäá åùòá äéá ìéëéã
 á÷òé ïéñçà ïéîìò ïéøú àãáåò êéøèöà àìëáå

çàéìâúàã àîìò ãáàéñëúàã àîìò ãçå â 

                                                           

 ).א"ד( מגלגלין א
היא לשון העלם והענין ' שלכך נק' נגלה חד עלמא דאתכסיא שהיא הבי'  שלכך נקרא אתה ל' מב

 ).א"נ(' עד הקצה מ' ת שהוא בריח התיכון מבריח מן הקצה בי"שבהיותו אחוז בת
ק ואחז " שהאצילה ונהת למעלה אחז בבי" פירוש כמו דמלאה נפקי שית שבטין ומרחל תרין כן תג
ה בבחינת עולם הבריאה וספירת הבינה " ה).א"נ(ח "ז. ן"ט וסנדלפו"ובין מט שהאצילה תרין כרלכותבמ

א מכסה על בחינת האחוריים שלה "לאה נקראת עלמא דאתכסיא מאחר שכתר דז). 'ח שער ג פרק ב"ע(
 ).ח שער כג פרק ד"ע(
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סה הוציא ששה ו העולם המכ.שני שבטים
ם ה ו,לה הוציא שניםו והעולם המג,צדדים

 ויעקב נמצא בין .שני הכרובים שתחתיה
 עניני כל לכן ו, בדמותם ממש,שני עולמות

  .ושל רחל בהתגלותבכסוי לאה היו 

 å÷ôð ãçî ùîî ïåäìã àðååâë)ïéøú] (úéù[ 
 àéñëúàã àîìò ïéèáù ïéøú å÷ôð ãçîå ïéèáù
 ïéøú ÷éôà àéìâúàã àîìò ïéøèñ úéù ÷éôà

ïéáåøë ïéøú ïåðéàåà ïéøú ïéá á÷òéå äúåçúã 
 êë ïéâáå ùîî ïåäìã àð÷åéãá çëúùà ïéîìò

àéñëúàá ååä äàìã éåìî ìëàéìâúàá ìçøãå :  
  àúôñåú:  

 היא שדה התפוחים ,עומדת תחתיהם
 כל , מהבאר הזו משקים העדרים,הקדושים

 . כל אותם בעלי כנפים,אותן המרכבות
 על הבאר )עומדים(רובצים  קיימים שלשה

 זהו שכתוב , הבאר הזו מתמלאת מהם.הזו
 זה .' וגו"כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים"

אדני אלהים " כתוב  ועל זה,י"נקרא אדנ
והאר פניך על " וכתוב ,"לותיאתה הח

 אדון כל ,"י"מקדשך השמם למען אדנ
 הנה ארון הברית אדון" זהו שכתוב ,הארץ

  ".כל הארץ

 åäéà ïéùéã÷ ïéçåôúã àì÷ç åäééúåçú íéà÷
 ïéëéúø ïåðéà ìë àéøãò ïéé÷ùúî àøéá éàäî

 ïéôãâ éøàî ïåðéà ìë]â'[ ïéòéáø ïéîéé÷ )ïéîéé÷( 
ää éìîúà åäééðî àøéá éàä àøéá éàä ìò" ã

)á èë úéùàøá(  å÷ùé àéää øàáä ïî éë
åâå íéøãòä 'ðãà àã" áéúë àã ìò éø÷úà é

)ãë â íéøáã (éäìà éðãà" áéúëå úåìéçä äúà í
)æé è ìàéðã ( ïòîì íîùä êùã÷î ìò êéðô øàäå

ää õøàä ìë ïåãà éðãà" ã)àé â òùåäé ( äðä
 ìë ïåãà úéøáä ïåøàõøàä  

  áð÷/á  
  :ïåì àîøâ øàá àåääã ïéâá  .משום שאותה הבאר גרמה להם

 הבאר הזו כתובה שבע ,בא וראה
 משום שהיא רמז ,פעמים בפרשה הזו

 )משום( , וכך נקראת באר שבע,לשבע
 ,הבאר הזו נזכרת שבע פעמים בפרשה הזו

כי מן " ".וירא והנה באר בשדה"שכתוב 
 ".פי הבאר על  גדולהוהאבן" ".הבאר ההיא

מעל פי ' ונאספו שמה כל העדרים וגו"
והשקו את הצאן והשיבו את " ".הבאר

וגללו את האבן מעל " ".האבן על פי הבאר
 ".ויגל את האבן מעל פי הבאר" ".פי הבאר

במשה לא .  ובודאי שכך זה,הרי שבעה
וישב בארץ " שכתוב ,כתוב אלא פעם אחת
 משום שמשה נפרד ,"מדין וישב על הבאר

 ויעקב לא נפרד ,ל וכל מהבית שלמטהמכ
אחת היא יונתי " ככתוב , במשה אחד.כלל

 משה היה לכן ו. אחת היא לאמה,"תמתי
 במשה כתוב .בעל הבית והתעלה למעלה

וירא והנה באר "  ביעקב,"וישב על הבאר"
  .  ולא כתוב וישב על הבאר,"בשדה

 àúùøôá áéúë ïéðîæ òáù øàá éàä éæç àú
ø åäéàã ïéâá àãòáùì æîá øàá éø÷à éëäå 

 òáù)ïéâáøëãàã  (]øëãà àã øàá[ ïéðîæ òáù 
 áéúëã àã àúùøôá) á èë úéùàøá-â ( àøéå 

 ïáàäå àéää øàáä ïî éë äãùá øàá äðäå
åâå íéøãòä ìë äîù åôñàðå øàáä éô ìò äìåãâ '

 úà åáéùäå ïàöä úà å÷ùäå øàáä éô ìòî
 éô ìòî ïáàä úà åììâå øàáä éô ìò ïáàä

ä äòáù àä øàáä éô ìòî ïáàä úà ìâéå øàá
 àðîæ àìà áéúë àì äùîá àåä éëäã éàãåáå

 áéúëã àãç)ùá úåîåè  ( ïéãî õøàá áùéå
äùîã ïéâá øàáä ìò áùéåâ ìëå ìëî ùøôúà 

 äùîá ììë ùøôúà àì á÷òéå àúúìã àúéáî
 áéúëã äîë ãç)è å øéù ( éúîú éúðåé àéä úçà

àî äùî êë ïéâáå äîàì àéä úçà àúéáã äéø
äåä) íù( ìò áùéå áéúë äùîá àìéòì ÷ìúñàå 

 áéúë àìå äãùá øàá äðäå àøéå á÷òéá øàáä

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א ”ב ותרומה קסה ע”ב ובלק קפז ע”א ורלב ע”א קנו ע” קמב עא
 ).א"ד(בראשית ' נערותיה ועיין בפ' בההוא עלמא ובהאי עלמא שמש בז יעקב לא שמש בה אלא ב
ל משה הפריש עצמו מכל שלמטה לפיכך נבדק ממש בשלמעלה דכתיב על הבאר ממש אבל יעקב " רג

לא הפריש עצמו כלל אפילו בעת ווסתה דכשזו נאסרה הרי אחרת היה לו לכך כתיב אצלו וירא מרחוק ולא 
 ).הערת הזוהר(א ”כב ע .)א"נ(ח "ז. דביקות גמור
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øàáä ìò áùéå:  
ויצא יעקב מבאר שבע וילך " ,דבר אחר

מרי ואשרי ש" ,רבי אבא פתח ואמר ,"חרנה
אשרי " ,"שה צדקה בכל עתומשפט ע

 אשריהם ישראל שהקדוש ,"מרי משפטוש
 בה עסוקורת אמת לברוך הוא נתן להם ת

 בתורה שעוסק שהרי כל מי ,ימים ולילות
 שלא , מן המות חירות, מהכל חירותיש לו
 משום שכל , והרי פרשוה,עליו לשלוט יכול

חז בעץ וא ,חז בהו בתורה ואעוסקמי ש
 , ואם מרפה את עצמו מעץ החיים,החיים

 זהו .הנה עץ המות שורה עליו ונאחז בו
 ,"צר כחכההתרפית ביום צרה "שכתוב 

, אם מרפה ידיו מן התורה ,"התרפית"
 ,"צר כחכה" מה זה ".ביום צרה צר כחכה"

 , שהרי היא תמיד לימין.צר כח כה
ושמירתה תמיד על בן אדם כאשר הולך 

 ואז דוחה את הרע החוצה ,בדרכי התורה
 . ולא יוכל לקטרג לו,שלא יקרב לבן האדם

וכשאדם סוטה מדרכי התורה ומתרפה 
 , משום שאותו הרע,י צר כח כה אז,ממנה

 ודוחה את , שולט על האדם,שהוא השמאל
 ם עד שדוחק אותו מקו,הזו החוצה" כה"ה

שכאשר בן  ,"צר כחכה"דבר אחר . בצרה
 נאהב למעלה ,אדם אוחז בדרכי התורה

 והוא אהוב של הקדוש ברוך ,ונאהב למטה
 שהיה אהוב ,"אהבו' וה" כמו שנאמר ,הוא

 . ואוהב אותו,של הקדוש ברוך הוא
 אזי צר כח ,וכשאדם סוטה מדרכי התורה

 ושולט , צר שלו ובעל שנאה הוא אליו,כה
 עד שמקטרג בו ,עליו אותו שנקרא רע
  .בעולם הזה ובעולם הבא

äðøç êìéå òáù øàáî á÷òé àöéå øçà øáã 
)é çë úéùàøá( øîàå çúô àáà éáø ) å÷ íéìäú
â (úò ìëá ä÷ãö äùåò èôùî éøîåù éøùà 
àéøù ìàøùé ïåðéà ïéàëæ èôùî éøîåù 

á àùãå÷ã" èåù÷ã àúééøåà ïåì áäé ä
 ïàî ìë àäã éìéìå àîîé äá àìãúùàì
 åøéç àìëî åøéç äéì úéà àúééøåàá ìãúùàã
 äåî÷åà àäå äéìò äàèìùì àìëé àìã àúåî ïî
 ãéçàúàå àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìëã ïéâá
 äéîøâ éôøà éàå ééçã àðìéàá ãéçàúà äá

ìéàî éåìò àéøù àúåîã àðìéà àä ééçã àð
ää äéá ãéçàúàå" ã)é ãë éìùî ( íåéá úéôøúä

éôøà éà úéôøúä äëçë øö äøöà éåãé 
 äëçë øö éàî äëçë øö äøö íåéá àúééøåàî

äéà àäã äë çë øöå äìéã åøéèðå àðéîéì øéãú 
 àúééøåàã éåçøåàá ìéæà ãë ùð øá ìò øéãú

áø÷é àìã øáì òøì äéì éçã ïéãëå øáã äéáâì 
 éèñà ùð øá ãëå äéì àâøè÷ì ìéëé àìå ùð

  øö ïéãë äðî éôøúàå àúééøåàã éåçøàî äëçë
] øáã äéìò èéìù àìàîù åäéàã òø àåääã ïéâá

ùð [ øúà äéì ÷éçãã ãò øáì äë éàäì äéì éçãå
 ãéçà ùð øá ãëã äëçë øö øçà øáã å÷òá
 íéçøúàå àìéòì íéçøúà àúééøåàã éçøàá

àîéçøå àúúìá÷ã " øîà úàã äîë éåä ä)ù" á
ãë áé (åäéå"á÷ã éåîéçø äåäã åáäà ä" íéçøå ä

 éèñà ùð øá ãëå äéì>éçøàî <)éåçøà( 
 øö ïéãë àúééøåàã>äë çë <)äëçë( äéìéã øö 

 àåää éåìò èéìùå äéáâì åäéà åááã éøàîå
 àîìò éàäá äéá âøè÷îã ãò òø éø÷àã

éúàã àîìòáå:  
 ,צר הרע שהוא י, הרע הזה,בא וראה

 וכמה ,שולט על העולם בכמה צדדים
 והוא נחש תקיף ,שלטון יש לו בעולם

 , ונכשלים בו בני העולם,שחטא בו אדם
 עד שמוציא להם ,ומושכים אותו עליהם

 , כשהוא שולט,ובא וראה. את נשמותיהם
 , וכיון ששולט על הגוף.שולט על הגוף

 , משום שהגוף נטמא,יוצאת ממנו הנשמה

éæç àúá >éàä< ìò èéìù òøä øöé åäéàã òø 
 äéì úéà åðèìù äîëå ïéøèñ äîëá àîìò

éàå àîìòá íãà äéá áçã àôé÷ú àéåç åä
 ãò åäééìò äéì éëùîå àîìò éðá äéá ïéìùëå
 èéìù åäéà ãë éæç àúå åäééúîùð ïåì ÷éôàã

àôåâ ìò èéìùâ àúîùð èéìù àôåâ ìòã ïåéëå 
 à÷ìñ àúîùðå áàúñà àôåâã ïéâá äéðî à÷ôð

                                                           

 ).א"הגהות הגר(ב "פרשת וישלח קעד ע' עי א
 ).א"ד(ב " ויצא קסה עב
 ).הערת הזוהר(ב ” שלח לך קעב עג
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 ואין שולט עליו עד שנוטל ,הוהנשמה עול
 וכמה הם שבאים מצדו ושולטים .רשות

 והרי שנינו שכל מעשי העולם ,על העולם
 ממונים  ויש לו,שנעשים ושולטים בהם

. שמשים במעשי העולם כולם ,ושמשים
 , והרי פרשוה, הוא קץ של השמאל,ועל כן

 והקץ של .שיש קץ לימין ויש קץ לשמאל
 נקרא קץ כל ,רהשמאל הזה הוא קץ כל בש

זהו  , וסוד הדבר, לא נקרא קץ כל רוח,בשר
 וזה , זה קץ על בשר, וזהו קץ,)כל בשר(קץ 

 זה ימין , זה פנימי וזה חיצונילכן ,על רוח
 והנה , זה קדוש וזה טמא,וזה שמאל

  .פרשוה

 ïåðéà äîëå åùø ìéèðã ãò äéìò èéìù àìå
 àäå àîìò ìò ïéèìùå äéøèñî ïééúàã ïðéðú

 úéàå åäá éèìùå åãéáòúàã àîìòã ïéãáåò ìëã
 àîìòã ïéãáåòá ïéùîù åäìë ïéùîùå ïðîî äéì

äåî÷åà àäå àìàîùã õ÷ åäéà àã ìòåà úéàã 
 õ÷ éàäå àìàîùì õ÷ úéàå àðéîéì õ÷

 øùá ìë õ÷ åäéà àìàîùã]øùá ìë õ÷[ éø÷à 
éø÷à àì àçåø ìë õ÷) õ÷( åäéà àã äìîã àæøå 

 õ÷)øùá ìë (àãåàøùá ìò õ÷ àã õ÷ åäéà á 
 àã ïåöéç àãå éîéðô àã êë ïéâá àçåø ìò àãå
 àäå àáàñî àãå àùéã÷ àã àìàîù àãå àðéîé

äåî÷åà:  
 ,ובא וראה סוד עליון קדוש של האמונה

 וכל ,הסוד של עולם הזכר ועולם הנקבה
 וכל סודות האמונה ,דש הקדשים בווק

רות וכל י וכל החיים וכל הח,מכאן יצאו
  בות וכלהטו

 àæø àúåðîéäîã àùéã÷ äàìò àæø éæç àúå
 àùåã÷ ìëå àá÷åðã àîìòå àøåëãã àîìòã
 å÷ôð àëäî àúåðîéäîã éæø ìëå äéá ïéùéã÷ã

ìëå ïéáè ìëå åøéç ìëå ïééç ìëå  

  âð÷/à  
י ל וכל הברכות וטל,האורות הם מכאן

 הכל , וכל האהבה של האהבות,נדבות
 מצד הצפון.  סוד הדרום,מהצד הזה

 מתפשטות דרגות עד שמגיעה למטה
 ,כלוך טמאי ל,מאהוהזהב בצד הטפסולת 

 . ואוחז את זה למטה,ואוחז את זה למעלה
 והם רוכב ,ים זכר ונקבה יחדמזדווגוכאן 
 וזה סוד , הסוד של זכר ונקבה,נחש
ומכאן נפרדות הדרגות ויוצאים . ל"עזאז

 שמתפשטים מכאן ,כמה צדדים לעולם
 ,מאהוצדדי הט וכולם ,ושולטים על העולם

 ,בא וראה .נים שרים לתוך העולםווממ
 ,ם כשושנהולו אדוכשיצא עשו לעולם כ

 , ומשם אלופים, השעירדוגמתער כבֹשְ
 ששולטים )שנים עשר( ממונים ניםימג

  . והנה פרשוה,בעולם

 ïàáãð éìèå ïàëøá ìëå ïåðéà àëäî ïéøåäð
 àæø àã àøèñî àìë àúåîéçøã åîéçø ìëå

î íåøããïéâøã éèùôúî ïåôöã àøèñâ àèîã ãò 
àáäãã àôåèñ÷ àúúìã á àáàñî àøèñ

 ãéçàå àìéòì éàäì ãéçàå áàñîã àëåìëì
 àãçë àá÷åðå øëã éâååãæî àëäå àúúì éàäì
 àã àæøå àá÷åðå øëãã àæø ùçð áëåø ïåðéàå

æàæò" äîë ïé÷ôðå ïéâøã ïéùøôúî àëäîå ì
 ìò ïéèìùå àëäî ïéèùôúîã àîìòì ïéøèñ

îìò åâ ïðîî ïéáøáøå àáàñî éøèñ åäìëå à
 àîìòì ÷ôð ãë åùò éæç àú àîìò]äéìåë [

)àìåë( øéòùã àðååâë àøòùá àãøåë à÷îåñ 
 ïéñéøú ïðîî ïéôåìà ïîúîå>ð"øñéøú à< 

äåî÷åà àäå àîìòá ïéèìùã:  
 ,"מרי משפטואשרי ש" ,בא וראה

 ,ששומרים האמונה של הקדוש ברוך הוא
 ,הוא משפטמשום שהקדוש ברוך הוא 

ר שלא יסטה לדרך ווצריך לאדם לשמ
 משום , אלא שיהיה שומר משפט,אחרת

 שכל דרכיו ,שהקדוש ברוך הוא הוא משפט
וכי בכל עת  ,"שה צדקה בכל עתוע. "משפט

 éæç àú)â å÷ íéìäú(  èôùî éøîåù éøùà
á÷ã àúåðîéäî éøèðã"á÷ã ïéâá ä" åäéà ä

 éèñé àìã àøèðì ùð øáì äéì éòáå èôùî
 èôùî øéèð àäéã àìà àøçà àçøàì> ïéâá

á÷ã"åçøà ìëã èôùî åäéà äèôùî é< äùåò 
 ãáòîì ùð øá ìéëé úò ìëá éëå úò ìëá ä÷ãö

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ” סב עא
 ).הערת הזוהר(ב ” סב עב
 .ן"א מה שביאר לעניין סנדלפו"ב צב ע"ה ח"דע' ועי. ה"ב ודברינו שם בשם הדע"לעיל קנא ע' עי ג
 ).א"ד( מלמעלה ע הזהב והיינו מותרי הדין הנשפ זוהםד
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 עוסק אלא מי ש,יכול אדם לעשות צדקה
בדרכי התורה ועושה צדקה עם אותם 

 שכל מי שעושה צדקה עם ,שצריכים אותה
.  אותה צדקה למעלה ולמטה מרבה,העני

 אותה צדקה , בצדקהעוסק מי ש,בא וראה
שעושה עולה למעלה ומגיעה למעלה 

 שהוא מרכבה ,לאותו המקום של יעקב
 וממשיך ברכות למקום ההוא מן ,עליונה

 ומאותה הצדקה .ינותיין של כל המעיהמע
ממשיך ומרבה ברכות לכל אותם 

 ,ילותיהתחתונים ולכל המרכבות ולכל הח
 , ונוספים אורות כראוי,מתברכיםכולם ו

 וזהו שכתוב ,נקראו עת שכולם משום
  ".שה צדקה בכל עתוע"

 àúééøåàã éåçøàá ìãúùéã ïàî àìà ä÷ãö
 ïàî ìëã äì åëéøèöàã ïåðéà íò ä÷ãö ãéáòå
 ä÷ãö àéää éâñà àðëñî íò ä÷ãö ãéáòã
 ä÷ãöá ìãúùàã ïàî éæç àú àúúå àìéòì
 àìéòì àèîå àìéòì ÷éìñ ãéáòã ä÷ãö àéää

àåääìàã á÷òéã àøúà  äàìò àëéúø åäéà
 ìëã àòåáîî øúà àåääì ïàëøá êéùîàå
 ïàëøá éáøàå êéùîà ä÷ãö àéääîå ïéòåáî
 åäìëå ïéìéç ìëìå ïéëéúø ìëìå éàúú ïåðéà ìëì
 ïéâá úåàé à÷ãë ïéøåäð ïôñåúàå ïàëøáúà

úò åø÷à åäìëãá ä÷ãö äùåò áéúëã àåä àãå 
úò ìëá:  

 בזמן שהיו ישראל בארץ ,בא וראה
ם היו מושכים ברכות ממעלה  ה,הקדושה

 , וכשיצאו ישראל מן הארץ הקדושה,למטה
 ונמנעו הברכות ,נכנסו תחת רשות אחרת

 יעקב היה תחת ,בא וראה. מן העולם
 נכנס , כיון שיצא מן הארץ,רשות קדושה
 וטרם שנכנס תחת רשות ,לרשות אחרת

 התגלה עליו הקדוש ברוך הוא ,אחרת
 עמו  והלכו,בחלום וראה כל מה שראה

 . עד שישב על הבאר,מלאכים קדושים
 וכן .וכיון שישב על הבאר עלו אליו המים

 סוד . שמשם הזדמנה לו אשתו,היה משה
הבאר לא עולה אלא כשרואה את  ,הדבר

  .הקשר שלה להתחבר עמו

 àùéã÷ àòøàá ìàøùé ååäã àðîæá éæç àú
 å÷ôð ãëå àúúì àìéòìî ïàëøá éëùî ååä ïåðéà

éã÷ àòøàî ìàøùé àøçà åùø úåçú åìàò àù
 äåä á÷òé éæç àú àîìòî åòðîúà ïàëøáå
 åùøá ìàò àòøàî ÷ôðã ïåéë àùéã÷ åùø úåçú

àøçàâ éìâúà àøçà åùø úåçú ìàò àì ãòå 
á÷ äéìò" åìæàå àîçã äî ìë àîçå àîìçá ä

 ïåéëå àøéá ìò áéúéã ãò ïéùéã÷ ïéëàìî äéîò
ùî äåä ïëå äéáâì àééî å÷éìñ àøéá ìò áéúéã ä

 àøéá äìîã àæø äéúúà äéì úðîãæà ïîúîã
 äéìéã àøù÷ àîç ãë àìà à÷ìñ àì

äéãäá àøáçúàì:  
 כל הפסוקים הללו ,ואמר רבי אבא

ויצא " בראשונה כתוב .קשים זה על זה
 ולבן היה ,"יעקב מבאר שבע וילך חרנה

וישא " שכתוב , למה נסע משם,יושב בחרן
 לנו  ומנין".יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם

ויאמר " שכתוב ,שבחרן היה דיורו של לבן
להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן 

הידעתם את לבן בן ] להם[ ויאמר ,אנחנו
 משמע שדיורו של לבן ,"נחור ויאמרו ידענו

 אני רוצה ,אלא יעקב אמר. היה בחרן
 בשכינה משום שאני רוצה להיכנס

 , כשאבא נשא ושלח את העבד,להתחתן
 , ואז הזדמנה לאבא אשה,םמצא עין המי

 éããäà ïééù÷ éàø÷ éðä ìë àáà éáø øîàå
 áéúë àúéîã÷á)é çë úéùàøá( á÷òé àöéå 

 áéúé äåä ïøçá ïáìå äðøç êìéå òáù øàáî
 áéúëã ïîúî ìéèð éàîà)à èë íù ( á÷òé àùéå

ä ïøçáã ïìðîå íã÷ éðá äöøà êìéå åéìâø äå
 áéúëã ïáìã äéøåéã)ã íù ( á÷òé íäì øîàéå

 øîàéå åðçðà ïøçî åøîàéå íúà ïéàî éçà
 òîùî åðòãé åøîàéå øåçð ïá ïáì úà íúòãéä
 àðà øîà á÷òé àìà äåä ïøçá ïáìã äéøåéãã
 àâååãæàì àðéòáã ïéâá àúðéëùá ìòéîì àðéòá
 àðéò çëùà àãáòì øãùå áéñðúà ãë àáà

                                                                                                                                                                                     

י "ם אדנ"ק אלקי"ק אקי" ביחוד של צדקה מתייחדים עקרי השמות המיוחדים הקדושים שהם יקוא
 ).א"נ(מ "א. בגימטריא צדקה

ח "קצ( מקץ )ב"ז ע"וירא קט(ק "ש בזוה" וכמ,"עת" מכונההמלכות הנה ו ).א"ד( עתים דקהלת ח" כב
 ).א"ש כח ע"הקדו ( כי בה ועל ידה יוצא ונעשה כל דבר בעתו ובזמנו,)ב"עה "נק(תרומה '  ופ)א"ע

ל שהרי בזמן יעקב לא היה מקדש ואלולי שיצא "י לחו" מכאן משמע שאפילו בחרבן אסור לצאת מאג
פ שיצא "ז לא נזדווגה שכינה עצמה רק מלאכים ואע"ועכ.  מלאכיםומפני דוחקו גם לישא אשה לא נזדווג

 ).א"נ(ח "ז. יובציווי אב
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והנה במקום הזה לא מצאתי לא עין ולא 
וישא יעקב רגליו " , ומיד,באר ולא מים

 ושם הזדמנה לו ,"וילך ארצה בני קדם
רבי .  והזדמנה לו אשתו, כמו שאמרנו,באר

 והבאר ,ם היה ודאי ָש, חרן,אלעזר אמר
 למה כתוב , שאם לא כך,הזו היתה בשדה

 אלא משום שהיה ,"ותרץ ותגד לאביה"
 יעקב ,ואמר רבי אלעזר. סמוך לעיר

 למה לא ,שהזדמנה לו אשה על הבאר
 שהרי העמידה לו ליעקב ,הזדמנה לו לאה

 אלא שאת לאה לא ,כל אותם השבטים
וגה עם יעקב ורצה הקדוש ברוך הוא לז

בבוקר והנה היא ויהי " שכתוב ,בגלוי
 ,ועוד. דם לא התגלה הדברושהרי ק ,"לאה

פי וך את עינו ולבו של יעקב ביושכדי למ
   ובשבילה, לעשות שם את דיורו,של רחל

äéì úðîãæà ïéãëå àéîã àäå àúúà àáàì 
 àìå àøéá àìå àðéò àì àðçëùà àì àã øúàá
 íã÷ éðá äöøà êìéå åéìâø á÷òé àùéå ãéîå àéî
 äéì úðîãæàå ïøîà÷ãë àøéá äéì úðîãæà ïîúå
 éàäå éàãå äåä ïîú ïøç øîà øæòìà éáø äéúúà
 áéúë éàîà éëä åàì éàã äåä àì÷çá àøéá

)áé íù ( äåäã ïéâá àìà äéáàì ãâúå õøúå
ñ úðîãæàã á÷òé øæòìà éáø øîàå àúîì êéî

 äéì úðîãæà àì éàîà àúúà àøéá ìò äéì
 ïéèáù ïåðéà ìë á÷òéì äéì àîéé÷ àäã äàì
 äéì àâååæì àåä êéøá àùãå÷ àòá àì äàì àìà

 áéúëã àéìâúàá á÷òéì)äë íù ( ø÷áá éäéå
 äìî àéìâúà àì ïëì íãå÷ àäã äàì àéä äðäå

àáìå àðéò àëùîàì ïéâá åúå åøéôùá á÷òéã 
äðéâáå ïîú äéøåéã ãáòîì ìçøã  

  âð÷/á  
 לו לאה והקימה את כל אותם הזדווגה

 , במה ידע יעקב מי היא רחל.השבטים
 שכתוב ,אלא שאותם הרועים אמרו לו

  ".והנה רחל בתו באה עם הצאן"

 ïéèáù ïåðéà ìë úîé÷åàå äàì äéì úâååãæà
éòø ïåðéàã àìà ìçø àéä ïàî á÷òé òãé äîá ïé

 áéúëã äéì åøîà)å èë úéùàøá ( ìçø äðäå
ïàöä íò äàá åúá:  

ויאמר אעבדך שבע " , מה כתובבא וראה
 וכי מה דעתו ,"שנים ברחל בתך הקטנה

ים או שנה דששל יעקב שלא אמר עשרה ח
 אלא יעקב . למה,אחת אלא שבע שנים

 כדי שלא יאמרו שבשביל ,עשה בחכמה
  אלא,פיה של רחל עשהוהתשוקה של י
 שהלבנה בת שבע שנים ,בשביל החכמה

ת היו רֹו וכל שבע השנים העליונות שֹו,היא
ת עמה ֶבֵשעל יעקב טרם נשא את רחל ָל

 כולם  אתלקח שהרי יעקב ,כראוי
 כדי להמצא , ואחר כך בא אליה,בראשונה

ויהיו " ,וסוד הדבר. הוא שמים והיא ארץ
כימים " מה זה ,"בעיניו כימים אחדים

כל שבע השנים שקל אותם  אלא ,"אחדים
 שהם אחדים ולא ,בעיניו כאותם עליונים

 שנקשרים זה עם זה ,אחד וכולם ,נפרדים
  . העליונהדוגמאתה להיות כובאהבתו א

 áéúë äî éæç àú)çé íù (øîàéåà êãáòà 
 äéúòã äî éëå äðè÷ä êúá ìçøá íéðù òáù
 àãç àúù åà ïéçøé øùò øîà÷ àìã á÷òéã

à éàîà íéðù òáù àìà àúîëçá á÷òé àì
 åøéôùã àúáåàéú ïéâáã ïåøîéé àìã ïéâá ãáò
 òáù úá àøäéñã àúîëç ïéâá àìà ãáò ìçøã
 äéìò åøù ïéàìò ïéðù òáù åäìëå àéä ïéðù
 à÷ãë äáâ áúéîì ìçøì äì áéñð àì ãò á÷òéã
 øúáìå àúéîã÷á åäìë ìèð á÷òé àäã úåàé
 éäéàå íéîù åäéà àçëúùàì ïéâá äáâì àúà

àæøå õøà äìîã )ë íù ( íéîéë åéðéòá åéäéå
 ïéðù òáù åäìë àìà íéãçà íéîéë éàî íéãçà
 àìã ïéãçà ïåðéàã ïéàìò ïåðéàë éåðéòá ïåì ìé÷ù

ïàùøôúîáøù÷úîã ãç åäìëå àâ àãá àã 
äàìò àðååâë àçëúùàì äúåà åúáäàá:  

                                                           

 ).א"ד(א ” גליון וללבן שתי בנות דף קסג עא
 ).הערת הזוהר(ב ” צה עב
 ).ו"דפ(דמתקשרן  ג
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 לבן רמז לו באותם אפילו שבא וראה
 , שפתח ואמר טוב.השבע ולא ידע מה אמר

 כך , אמר רבי אבא.' וגו"טוב תתי"תוב שכ
 עם להזדווג עבד שבע שנים ,זה ודאי
 בכל ,בא וראה , אמר רבי אלעזר.שמיטה

 , שלא התגלה,מקום היובל סתום
 בשעה ,בא וראה.  התגלתהשמיטהוה

 יצא קול ,שיעקב עבד שבע שנים ראשונות
מן העולם ועד " כתוב , יעקב,ואמר

 ,היובל שלמעלה ום העולם הסת".העולם
 שלא ,יםומ שאלו שהם סת,משם הראשית

 נסתמו לכן , הם מן היובל,התגלה להם
  שחשב שהרי הם מן,מיעקב שלא ידע

וכדי שיעשה ראשית מן העולם  ,השמיטה
 משום שהיובל , התכסו ממנו,שלמעלה
 ואחר שעברו שני היובל .וםהוא סת

 , הנגליםשמיטה שני @בר ע,סיםוהמכ
  .ז אותםוהתעטר בשני עולמות ואח

 àìå òáù ïåðéàá äéì æîø ïáì åìéôàã éæç àú
øîàå çúôã øîà÷ éàî òãéà áåè > áéúëã) íù

èé (áåè<åâå éúú  ' éàãå àåä éëä àáà éáø øîà
 éáø øîà äèîùá àâååãæàì ïéðù òáù çìô
 àìã íéúñ àìáåé øúà ìëá éæç àú øæòìà
 àúòùá éæç àú àéìâúà äèîùå àéìâúà

÷ ïéðù òáù çìô á÷òéã øîàå àì÷ à÷ôð ïéàîã
>á÷òé<) çî å÷ íéìäú (íìåòä ãòå íìåòä ïîá 
>áéúë< ïîúî àìáåé àìéòìã íéúñ íìåò 

ïåì àéìâúà àìã ïéîéúñ ïåðéàã ïéìàã àúåøéùâ 
 òãé àìã á÷òéî åîéúñà êë ïéâá ïåðéà àìáåé ïî
 ãáòéã ïéâáå ïåðéà äèîù ïî àäã áùçã
 ïéâá äéðî ïééñëúà àìéòìã íìåòî àúåøéù

åøáòã øúáìå íéúñ åäéà àìáåéãã àìáåé éðù 
øáò ïééñëúàãäïééìâúàã äèîù éðù å øèòúàå 

ïåì ãéçàå ïéîìò ïéøúá:  
 לאה הולידה ששה בנים ובת ,בא וראה

 שהרי ששה צדדים עומדים , וכך ראוי,אחת
בסוד יצאו  ואלו ששה ובת אחת ,עליה
 , וכך ראוי, רחל הולידה שני צדיקים.ןעליו

בין שני לעולם יושבת  ,שמיטההנה 
 ".צדיקים יירשו ארץ" שכתוב ,צדיקים

 , הצדיק למעלה.צדיק למעלה וצדיק למטה
 , הצדיק למטה,ממנו שופעים מים עליונים

ממנו נובעת הנקבה מים לזכר בתשוקה 
 כמו , וצדיק מצד זה, צדיק מצד זה.מהישל

 כך ,שהזכר למעלה יושב בין שתי נקבות
. ין שני צדיקיםגם הנקבה למטה יושבת ב

 יוסף .ועל כן יוסף ובנימין הם שני צדיקים
 משום ששמר את ,זכה להיות צדיק למעלה

 àãç àúøáå ïéðá úéù úãéìåà äàì éæç àú
äìò ïéîéé÷ ïéøèñ úéù àäã éæçúà éëäåæïéìàå  

 ìçø à÷ôð äàìò àæøá àãç àúøáå úéù
 éæçúà éëäå íé÷éãö ïéøú úãéìåà>äèîù àä< 

 àáúé é÷éãö éøú ïéáã>ïéîìòì <)àîìò( áéúëã 
)èë æì íéìäú ( àìéòì ÷éãö õøà åùøé íé÷éãö

 ïéàìò ïééî ïãâð äéðî àìéòì ÷éãö àúúì ÷éãöå
 àøåëã éáâì àéî àá÷åð àòáð äéðî àúúì ÷éãö

ö íéìù àúáåàéúá÷éãç ÷éãöå àã àøèñî 
 éøú ïéá áéúé àìéòì àøåëãã äîë àã àøèñî
 éøú ïéá àáúé àúúì àá÷åð éîð éëä éá÷åð

åäðéð ïé÷éãö ïéøú ïéîéðáå óñåé àã ìòå é÷éãöè 
                                                           

ישקני מנשיקות טוב ' הר שיר השירים בפושנים העליונים נקרא טוב ובז' שהחסד שהוא תחלת ז'  פיא
 ).א"ד(ב ”א וקכח ע”תרומה קכז ע' לאו איהו אלא מסטרא דאור קדמאה וכן בפ

  ).א"ב פב ע"ה ח"דע(א למעלה ולמטה "כאן מבאר עניין יחוד דז. 'ר פרק ב"ח לו"ע' עי ב
 ).א"ד(ב ”ב ויחי רמז ע”י ערב ויגש ”ב וארא כב ע”ב ורמח ע” קנח עג
 ).א"נ(מ "א. נקרא שמיטה' שהמ' ס שבמ"נקרא יובל ושני שמיטה נקרא ז' ובי' עד מ' ס מבי" זד
 ).ו"דפ ( דאתכסייא עבדה
 ).הערת הזוהר(ב ” פקודי רנו עו
בנים שכן היא ' וכן היא אחוזה בדעת ולכן ילדה ו, ק"אור הבינה הרי היא אם הוהארת ' לאה היא בחי ז

 ).א"ש מח ע"הקדו(ק ומלכות "אם הו
 ).א"ד(ב ”ב ריג ע”ב ויקהל ריא ע” רמה עח
 וראוי לדקדק בזאת הסוגיא בענין בנימין דאקרי צדיק על דלא שמש ערסיה כל הנהו שנין דאתאבל ט

כשירד למצרים שאל לו יוסף אם היו לו בנים והשיב לו שעדיין לא היו לו בנים ואמר כי ' יעקב על יוסף ופי
' אחי שהי' ש יוסף אחי וראש כנדרש בגמ"ל יוסף ואם יולדו לך מה יהיה שמותם והשיב לו שיקראם ע"וא

נפש שירדו ' וחזר והקשה שהרי בירידתם למצרים נאמר ובני בנימין בלע ובכר והיו מכלל ע' אחי וכו
ה ותירץ כי אחר שאתא בנימן לוות יוסף למצרים ואשתכח ליוסף כאשר נגלה להם ואמר אני יוסף מצרימ

ש בנימן הדר לביתיה ושמש "אחיכם אז הדר בנימין עם אחיו לארץ כנען ושמש ערסיה ונולדו לו בנים וז
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 לעטר , ובנימין הוא צדיק למטה,הברית
יוסף הצדיק  ,בין שני צדיקים השמיטה את

  .ובנימין הצדיק

 úà øèðã ïéâá àìéòì ÷éãö éåäîì äëæ óñåé
 àøèòúàì àúúì ÷éãö åäéà ïéîéðá àîéé÷
 ïéîéðáå ÷éãöä óñåé é÷éãö éøú ïéá äèîù

ä÷éãö:  
 שכל ימיו לא , כן,וכי בנימין היה צדיק
 ואף על גב שלא .חטא באות הברית הזו

 אם כן למה ,הזדמן לו מעשה כמו יוסף
 כשהיה , אלא כל ימי יעקב,נקרא צדיק

 ואם .מש מטתוי לא ש,באבל של יוסף
 היה ולא ילדטל יוסף מיעקב ני שכש,תאמר

 אלא .מש מטתוי ואתה אומר שלא ש,נשוי
 לא רצה ,גב שהתחתן לאחר מכןאף על 

 בשעה ששאל ,ואנו כך שנינו. לשמש מטתו
 אמר , יש לך אשה, אמר לו,יוסף את בנימין

 . כן, אמר לו, יש לך בנים, אמר לו.לו כן
 ,' על שם אחי וכו, אמר לו,ואיך נקראים

.  עתידים לי, אמר לו, יש לך בנים,אמר לו(
 על שם , אמר לו, והיאך תקראם,אמר לו

ובני " שכתוב ,' וגו"גרא ונעמן" ).' וגואחי
 ואתה אמרת שלא ,' וגו"בנימין בלע ובכר

 , כן,אמר לו). אלא באותה שעה( ,משיש
לאחר ( .שהרי באותה שעה לא היו לו

 , ואם תאמר).שיצא מבית האסורים היו לו
 , כשנכנסו למצרים,"ובני בנימין בלע ובכר"

 שכל זמן שהתאבל יעקב על ,כך זה ודאי
 ואמר ,מש מטתו והוליד בניםי לא ש,סףיו

 אות הברית של , הנה יוסף אחי,בנימין
 . שהרי הברית היא סיום הגוף,אבא היה

   אני אהיה שומר,כיון שהוא נאבד

 àèç àì éåîåé ìëã ïéà äåä ÷éãö ïéîéðá éëå
 äéì ïîãæà àìã áâ ìò óàå àîéé÷ úà éàäá
 ìë àìà ÷éãö éø÷à éàîà éëä éà óñåéë àãáåò

é äéñøò ùîù àì óñåéã àìáàá äåä á÷òéã éåîå
 äåä àéáø á÷òéî óñåé ìéèðúà ãëã àîéú éàå
 àìà äéñøò ùîù àìã úøîà úàå áéñð àìå

òà"äéñøò àùîùì àòá àì øúáì âååãæàã âà 
 øîà ïéîéðáì óñåé ìéàùã äòùá ïðú éëä ïðàå

à åúðéà êì úéà äéì"à ïéà ì" ïéðá êì úéà ì
]à"ìéîæ ïéðá ìáà àì à åì ïéð"ïåø÷é êéäå ì[ ïéà 

à ïåø÷à êéäå"åëå éçà íåù ìò ì '>ð"à à" úéà ì
à ïéðá êì"à éì ïéðéîæ ì"à êì ïåø÷úé êéàå ì" ì

ò"éçà ù] ùàøå[åâå '<åâå ïîòðå àøâ  '> áéúëã
)àë åî úéùàøá (åâå øëáå òìá ïîéðá éðáå ' úàå

ùîù àìã úøîàáà "ïéà ì< àúòù àéääá àäã 
 äéì ååä àì>ð"à ååä ïéøåñàä úéáî àöéã øúáì 

äéì< åìàò ãë øëáå òìá ïéîéðá éðáå àîéú éàå 
 ìáàúàã àðîæ ìëã éàãå àåä éëä íéøöîì
 ïéðá ãéìåàå äéñøò ùîù àì óñåé ìò á÷òé
 àáàã àîéé÷ úà éçà óñåé àä ïéîéðá øîàå

åäéàã ïåéë åäéà àôåâã àîåéñ úéøá àäã äåäâ 
øéèð àäà àðà ãéáàúà  

                                                                                                                                                                                     

בל עליו אם ע כי כפי הנראה מענין יהודה שהיו עצמותיו מגולגלים בארון מפני החרם שק"וצ' ערסיה וכו
ואם נאמר דאהדר ומה . לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים משמע דלא אהדר בנימין לארץ כנען

כ "ל דחרם על תנאי מפי עצמו צריך הפרה אפילו שיתקיים קשה ג"שהיו עצמותיו מגולגלים בעבור דקיי
למצרים ולא היה שהות שהרי תכף אחר שעלו אחיו לארץ כנען והעלו עמהם העגלות הורידו עמהם ליעקב 

אם יהיו לו עשרה נשים כי הרי כלם ירדו למצרים ' ש עשרה בנים ואפי"בן אחד כ' לבנימין להוליד אפי
ש שכל השבטים נולדו עמהם תאומה אחת ונשאו אותה "נולדים חוץ מן יוכבד שנולדה בין החומות ומכ

' ת כנען וכמו שהקשה רבי נחמיה לרולא יתכן שבנימין הנקרא צדיק ישא תשע נשים אחרות ארורות מבנו
ש ואם נאמר שנולדו עמו עשרה תאומות הוא פלא עצום ועוד שאפילו לזה לא היה זמן "יהודה במדרש וע

אמר שמואל ונוסף על זה שמוכרח לומר שכלם מתו קודם שירדו . שנתעברו ושיולדו כלם וירדו למצרים
ל שכלם מתו קודם שירדו למצרים " עם השבטים צל לדברי האומר תאומות נולדו"י ז"למצרים וכמו שפרש

, )ו"גהות מהרחה ()שמונה שערים(ע "ד וצ"נפש זולתי סרח בת אשר או יוכבד כמ' הואיל ולא נמנו בתוך הע
 .ב"לקמן קנה ע' ועי, ה ענין אפרים"ג ד"וי ע' ה מלך הז"א ד"צ י ע"א על ספד"בהגר' ועי

ף ואשתכח בנימין הדר לביתיה ושימש ואוליד בנין האי אמר כיון דאתא ליוס' ד א" ובסמוך בדף קנא
ח פירש לא "ה בז"ומז. בנים והוא פלא' ר איך במעט זמן אוליד י"לישנא קשיא טובא קדמונים אחזו צע

והוא דחוק מאד ובפרט בסוף הלשון ושם הביא גרסא אחרת ' שמש ערסיה בגיניה אלא בגיניה דיוסף וכו
ז ונדחק "מ שהביא דברי הרמ"ר במק"ב ש"ל וזו גירסא מתיישבת עש"וובתר דנפק יוסף מבית אסורים ה

 ).א"נ) (ן"מאי(ח ואם קבלה נקבל ”ש בז"לצורכו כמ' ל פי"י זצ"וכתב שהאר. הרבה
 .ו" דפ– )א אלא בההיא שעתא"ס (ב
 ).א"ד(ב ”ב משפטים קיד ע” קנה עג



 øäæúéùàøá 

692 

  ãð÷/à  
 הרי באותו ,ואם תאמר. ומו של אחימק

 שצדיק הוא לא ,זמן שנאבד לא היה צדיק
 כולם אלא ,היה עד שקרה המעשה הזה בו

 שיעקב היה יודע ,היו יודעים מיעקב
 האריך אצל לכן ו,שהמקום הזה ירש יוסף

 ומי הוא ,ם הגוףי עד שיסתי,לבן כל כך
ויהי " ועל כן כתוב , הברית,סיום הגוף

 שהרי ודאי .' וגו"ל את יוסףכאשר ילדה רח
 אני ,שלם הגוףנ כיון ש.שלם הגוףנכעת 

 בנימין ידע ושמר את דרך לכן ו,רוצה ללכת
  .אחיו

 àðîæ àåääá àä àîéú éàå éçàã äéøúà
 ãò äåä àì ÷éãöã ÷éãö äåä àì ãéáàúàã
 á÷òéî éòãé ååä åäìë àìà äéá àãáåò òøòàã

éðéâáå óñåé úéøé àã øúàã òãé äåä á÷òéã êë 
 àåä ïàîå àôåâ íééúñéã ãò êë ìë ïáìá êéøåà

 áéúë àã ìòå úéøá àôåâã àîåéñ) ì úéùàøá
äë (åâå óñåé úà ìçø äãìé øùàë éäéå ' àäã

 íéìúùà àôåâã ïåéë àôåâ íéìúùà àúùä éàãå
 äéçøà øèðå òãé ïîéðá êë éðéâáå ìæéîì àðéòá

éåçàã:  
 בנימין חזר ,כיון שבא ליוסף ונמצא

 )והלכו ונכנסו( ,מש מטתוישלביתו ו
 ועל כן הקדוש ברוך הוא .והוליד בנים

 ויוסף צדיק ,עשה אותו צדיק למטה
 ולאה , רחל הולידה שני בניםלכן ו,למעלה

ועל זה אותן שבע השנים . ששה בנים ובת
 , שלא ידע בהן יעקב,סותוהראשונות מכ

 שמיטה ואותן של .משום שהיו של היובל
ה עבד את היובל  הגלוישמיטה וב,התגלו

ד יעקב ברחל וויעב" שכתוב ,שהתכסה
 ברחל עבד , שבע שנים סתם,"שבע שנים

 ונאחז בהן בשני ,שבע שנים עליונות
 מתוך הנגלה בא , מכאן למדנו.עולמות
  .נסתרהאדם ל

 àúàã ïåéë]ì[ øãä ïéîéðá çëúùàå óñåé
 äéñøò ùîùå äéúéáì)ìæàååìàòå  (]ãéìåàå[ ïéðá 

å]àã ìò[á÷ "ò ä óñåéå àúúì ÷éãö äéì ãéá
 úãéìåà ïéðá ïéøú ìçø êë éðéâáå àìéòì ÷éãö

 ïåðéà àã ìòå àúøáå ïéðá úéù äàìå>òáù< 
 ïéâá á÷òé åäá òãé àìã ïééñëúà éàîã÷ ïéðù
 äèîùáå ïééìâúà äèîùã ïåðéàå àìáåéã ååäã

>àéìâúàã <)ïééìâúàã( àéñëúàã àìáåéì çìô 
 áéúëã)ë èë íù (øá á÷òé ãåáòéå òáù ìç

 íéðù òáù çìô ìçøá íúñ íéðù òáù íéðù
 ïàëî ïéîìò éøúá åäá ãéçàúàå ïéàìò

äàîéúñì ùð øá éúà àéìâúàã åâî àðôéìåà:  
 אם כך שהשנים הראשונות ,ואם תאמר

 הרי ביובל כתוב שבע שנים ,הן מהיובל
 שבע , שבע שנים מצויות,שבע פעמים

 אלא אותם , איפה הן,)לא מצויות(פעמים 
נה של לאה וה ימים ששמר בחתשבע

פעם ( שהרי כל יום ,השלימו את החשבון
 נקרא פעם )שבעא " נאחת ושבע אחת

שבע ביום הללתיך על " שכתוב ,אחת
 וכל שבעה משתלם בשבעה ,"משפטי צדקך

.  שנקרא פעם אחת,בכל יום'  ז,ימים
 , שלא שמר שבעה ימים,וברחל לא היה כן

ìáåéî éàîã÷ ïéðùã éëä éà àîéú éàå ïåðéà à
 áéúë àìáåéá àä)ç äë àø÷éå ( òáù íéðù òáù

íéîòôà íéîòô òáù éçéëù íéðù òáù )>ð"à <
éçéëù àì ( ïéîåé äòáù ïåðéà àìà ïåðéà ïà

 ìë àäã àðáùåç åîéìùà äàìã àìåìäá øèðã
íòô àîåéá) ð" àòáù (áéúëã éø÷à úçàâ 

)ãñ÷ èé÷ íéìäú ( ìò êéúììä íåéá òáù
äòáù ìëå ê÷ãö éèôùî ïéîåé äòáùá íéìúùà 

úçà íòô éø÷àã àîåé ìëá òáùã àì ìçøáå 

                                                           

 ).א"ד(כ בנהרות שהן הרי בתר עולם הנפרדים "מהשאר משא' לול כל אחד כא
 .ו" דפ– )פעם אחת ושבע אחתא "ס (ב
ועוד ' הלולים וכן במנחה הרי ו' צ ועונה אמן הרי ג" ושומע הכל משק כי מתפלל"ח מרמ" פירש זג

) ן"מאי(ש "ד ע"י סימן קפ"ששון הביאו ב' א ן"א בשם הר"כ הרד"תפלות כ' והא דחשיב ג. 'ערבית הרי ז
 ).א"נ(

ל כי "י ז" ימי חופה אלא בחופה אחת של לאה נשא רחל ודלא כפירש'פ ז" פירוש שלא עשה יעקב בד
' ואחר שהוא נקשר באלו בנקל הוא מתקן ז פ"ש ז"שנים עליונים בכלל ובפרט ז' להתקשר בזהוא ' העי
י לחוד "ואני אומר כי אינם דברי רש. ח"ז. ח לבתר כי עקר התיקון הוא מלמעלהלש דפ"שבה דהיינו ז' בחי

ימי ' והדבר קשה שלא עשה ז' ר ועוד מקרא מפורש הוא מלא שבוע זאת ונתנה לך כו"אלא מפורש בב
ימי ' אלא ז. 'ט כל יום לז"למ' ל בכוונה של לאה שיועילו ז"יומין ר' ש דלא נטר ז"ואפשר דמ. חופה לרחל

 ).א"נ) (ן"מאי(מ "כ במק"ואחרי כתבי ראיתי שכ. יאיר עינינו' חופה פשוטים וה
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 ואם .אלא שבע שנים שעבד אחר כך
 היה לו שמיטה שנים של , אם כך,תאמר

  עםלהזדווגדם ואחר כך וד קולעב
 ,דובל עליו לעביאלא כיון שק .השמיטה

 . בא רבי אבא ונשקו.כאלו עבד אותם
 על , ברוך הרחמן שזכיתי לפסוק הזה,אמר

חפץ למען צדקו ' ה"אותו המקום כתוב 
  ".יגדיל תורה ויאדיר

 ïéðù òáù àìà ïéîåé äòáù øèð àìã ïë äåä
àå øúáì çìôã"åä äèîùã ïéðù éëä éà úå äéì 

 àìà äèîùá àâååãæàì øúáìå íãå÷ çìôîì
 àúà ïåì çìô åìéàë çìôîì äéìò ìéá÷ã ïåéë
 àðéëæã àðîçø êéøá øîà äé÷ùðå àáà éáø

÷ éàäì áéúë øúà àåää ìò àø)àë áî äéòùé (
åäé"øéãàéå äøåú ìéãâé å÷ãö ïòîì õôç ä:  

 זה שנאמר לאה ,עוד אמר רבי אלעזר
 .כך זה ודאי ,הולידה ששה בנים ובת אחת

 . בני השפחות ארבעה.רחל שני בנים ודאי
 אלא אותם ארבעה ,תקונם איך עומדים

וכל " שכתוב ,םיקשרים שנקראים אחורי
שהרי בזרוע ימין שלשה , "יתהריהם בואח

 ,ק אחד באמצע שהוא גדולפר אבל ,יםפרק
 וכן אחד בזרוע . שנשאר בחוץ,והוא אחור

 וכן אחד בירך , וכן אחד בירך ימין,שמאל
 ,ביתה כולם  נמצאו, וכשהכל נתקן.שמאל

ריהם ווכל אח"את הפסוק שכתוב לקיים 
נראים  כולם ,קיםפרכל שאר ה". ביתה

אים מחוץ לזרועות ומחוץ  ואלו יוצ,שרובי
 שאף על ,ני השפחותבלירכים להראות ב

 אינם חשובים כבני רחל ,גב שהם במנין
 אלו הם ,דבר אחר.  יצאו בחוץלכן ו,ולאה

הארבעה שכל שאר הקשרים נוטלים 
 אמר רבי . ואלו נוטלים אותם,בשבילם

 זה לא ,אמר רבי אבא( , כך זה ודאי,אבא
  . ועל כן הכל נתקן יחד)זה

úà å" úéù úãéìåà äàì øîúàã àä øæòìà ø
 ïéðá éøú ìçø éàãå àåä éëä àãç àúøáå ïéðá
 êéä ïåäìã àðå÷ú äòáøà úåçôù éðá éàãå

òáøà ïåðéà àìà éîéé÷à íéøåçà ïåø÷àã íéøù÷ 
 áéúëã)î"äë æ à (íäéøåçà ìëåá àäã äúéá 

úìú àðéîé àòåøãáâ ãç àøù÷ ìáà ïéøù÷ 
à åäéàå áø åäéàã àúéòöîàá øàúùàã øåç

 àëøéá ãç ïëå àìàîù àòåøãá ãç ïëå øáì
 àìë ï÷úúà ãëå àìàîù àëøéá ãç ïëå àðéîé

äúéá åäìë åçëúùàã ìëå áéúëã àø÷ àîéé÷ì 
 ïééæçúà åäìë ïéøåù÷ øàù ìë äúéá íäéøåçà
 ïéëøéî øáìå ïéòåøãî øáì ïé÷ôð ïéìàå øùéîá

 úåçôùä éðáá äàæçúàì]òàã"â) [òàå"â( 
ééðîá ïåðéàãáéùç àì àðå äàìå ìçø éðáë 

 òáøà ïåðéà ïéìà øçà øáã øáì é÷ôð êë éðéâáå
 ïåì éìèð ïéìàå åäééðéâá éìèð ïéøù÷ øàù ìëã

 éàãå àåä éëä àáà éáø øîà>ð"à à" àã àáà ø
àã åàì<àãçë ï÷úúî àìë àã ìòå ä:  

 רבי .' וגו"כי שנואה לאה' וירא ה"
מושיבי עקרת הבית אם " ,אלעזר פתח

מושיבי עקרת " ". שמחה הללויההבנים
אם " .קר הביתי שהיא ע,זו רחל "הבית

מושיבי " ,דבר אחר. זו לאה "הבנים שמחה
קר י שהיא ע,שמיטהזו  "עקרת הבית
אם " .נהגוו הוא מדי  על,העולם הזה

 שכל שמחה וכל ,זה היובל "הבנים שמחה
 והפסוק ,חדוה של כל העולמות תלויים בו

משום שזה כולל  ,הזה הוא הכלל של הכל

ååäé àøé"åâå äàì äàåðù éë ä')  èë úéùàøá
àì( çúô øæòìà éáø )è âé÷ íéìäú ( éáéùåî

 éáéùåî äéåììä äçîù íéðáä íà úéáä úø÷ò
àúéáã àø÷ò éäéàã ìçø àã úéáä úø÷òå íà 

 äàì àã äçîù íéðáä>øçà øáã< éáéùåî 
 éàäã àø÷ò éäéàã äèîù àã úéáä úø÷ò
 àã äçîù íéðáä íà øáãúà äéìò àîìò

 àìáåé]ìëã) [ìëå( ïéîìò åäìëã äåãç ìëå åãéç 
 ïéâá àåä àìëã àììë àø÷ éàäå ïééìú äéá

                                                           

ח "ע' ועי). ה"ג נו"חו( שרשם של בלהה וזלפה הוא באחוריים דרחל ולאה ).הערת הזוהר(א ” קנח עא
 ).ד"ש מד ע"הקדו(' פרק ב' שער הקלי

 מכאן שבתפילה שמייחד השם צריך שלא יצא מזרועותיו לחוץ שיניח הזרועות על החזה וידביק לגוף ב
 .שמכאן מוכח שהידים גבוהים מהכתפיים' ח שער טז פרק ו"ע'  עי).א"נ(ח "ז. הפרק שבו התפלין

 .)הערת הזוהר(א ” רמא עג
 ).א"ד(ב ”חוריהם לחוץ ככתוב בפרשת פקודי רמד ערא אחרא שאטכ בס" משאד
 .'א פרק ו"ח שער הולדת או"ע' עי ה
  ).'ף ז"ש אח"פת(כלומר שעיקר הנהגת התחתונים תלוי בה  ו
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 , ועל זה סיום הפסוק,הכל בסוד קדוש
 וכי ,"כי שנואה לאה' וירא ה". "הללויה"

 והרי בני השנואה אינם ,למה היא שנואה
 וראינו שכל אותם בנים ,ליםובנים מע

 ואתה אומר שלאה ,לאהלים יצאו ִמומע
 אלא ודאי היובל הוא תמיד עולם ,שנואה

  )בני( וכל דבריו אינם ,מכוסהה

 àîåéñ àã ìòå àùéã÷ àæøá àìë ìéìë éàäã
àø÷ãàåäé àøéå äéåììä " éëå äàì äàåðù éë ä

 éðá åàì äàåðù éðá àäå äàåðù àéä éàîà
 äàìî éìòî éðá ïåðéà ìëã ïðéæçå åäðéð àéìòî

ë úøîà úàå å÷ôð éàãå àìà äàì äàåðù é
àéñëúàã àîìò øéãú åäéà àìáåéá ]éåìéî ìëå[ 

 åàì)éðá(  
  ãð÷/á  
  øäæ  

.  נסתרו מיעקב כל מעשיולכן ו,בנגלה
 , העולם התחתון הוא בנגלה,בא וראה

 כמו ,והוא ראשית הכל לעלות בדרגותיו
 כך גם ,שהחכמה העליונה היא ראשית הכל

שית  והיא רא,העולם התחתון הוא חכמה
 משום שהוא ,"אתה"קרא נ לכן ו,הכל

והעולם העליון שהוא .  ובגלוי,שמיטה
 שכל דבריו הם ,"הוא" קראנ ,היובל

 שכתוב , וסוד הדבר של לאה.בנסתר
 ועל זה כתוב ,"וישכב עמה בלילה הוא"
ך ממנו ברכות ו כדי למש,"ועבד הלוי הוא"

 .העולם העליון שנסתר תמיד "הוא" .לכל
 אלא ,ר לא נדבק ברצונוויעקב במה שנסת

ודבק " וזה סוד הכתוב ,במה שנגלה
 מכאן ,"כי שנואה לאה' וירא ה". "באשתו

תיחד מ ו,)ואחותו(ששונא אדם ערות אמו 
 והרי ,שואדם עם אמו בכל מקום ולא יחש

 והכל התכסה , בן מתיחד עם אמו,העירו
  . שהעולם העליון לא התגלה כלל,מיעקב

]á[êë ïéâáå åäðéð àéìâúà ïééñëúà á÷òé 
éæç àú éåãáåò ìë äéðîâ äàúú àîìò 

àéìâúàáã à÷ìñì àìëã àúåøéù àåäå åäéà 
 äàìò äîëçã äîë éåâøãá]å[ àúåøéù àåä

àìëãä àéäå åäéà äîëç äàúú àîìò éîð éëä 
äúà ïðéø÷ êë ïéâáå àìëã àúåøéùå åäéàã ïéâá 

 àìáåé åäéàã äàìò àîìòå àéìâúàå äèîù
éåìî ìëã àåä àðéø÷àéñëúàá æ àæøå ïåðéà 

 áéúëã äàìã äìîã)æè ì úéùàøá ( äîò áëùéå
àåä äìéìáçáéúë àã ìòå è) âë çé øáãîá (

àåä éåìä ãáòåé ïàëøá äéðî àëùîàì ïéâá 
 á÷òéå øéãú àéñëúàã äàìò àîìò àåä àìëì
 àìà äéúåòøá ÷áãúà àì àééñëúàã äîá

 àã àæøå àéìâúàã äîá>áéúëã<)  á úéùàøá
ãë ( ÷áãååäé àøéå åúùàá" äàì äàåðù éë ä

 äéîàã ïééøò ùð øá éðàñã àëäî)>ð"à <

                                                                                                                                                                                     

דהוי שבחא עלאה שבחא ושמא כחדא גלילן ככתוב בויחי רלב '  פיהד סיומא דקרא הללו י" גליון ועא
ן דכליל שמא יב הלוקה בג”ובוישלח דף קעח ע ).א"ד(לויה לב ואמר ועילא מכלהו ה”ב וישלח קמה ע”ע

 ).א"נ(ב "הרש. ש"ע'  כו כחדאושבחא
  ).ד"ש מט ע"הקדו(כלומר שעיקרה נעלם בעולם הזה  ב
 ס" ממעלה למטה כי הכתר הוא סוף עולם ואס"וחכמה התחלה לי. התחלה לעלות ממטה למעלה'  מג
 ).א"נ(ב "הרש. ב"א רע"ל דף ל"כמש
ז שבחינות בינה ומלכות מכונים "והנה ד. 'נוק' שכל עולם הוא בחי',  שער הצלם פרק אח"ע' עי ד

עיקר שם עולם נופל על . והם פנימיים ונסתרים, ר הם מוחין"שכן הג, ת שלהם"קאי רק על הז" עולם"
  ).ש"ג עיי"א נט ע"ביאורים ח(היסודות ' כללות הנושא את כל המציאויות כולם הרי הם הד

  . שם מבואר שכתר הוא נעלם).א"ד(ב בגליון ” עיין בבראשית לא ע,כמה עלאה הוא שירותא גליון חה
 ).הערת הזוהר(ב ”ת קלח עשמו ו
ש "הקדו" (הוא"לכן היא מכונה , )א"ש מו ע"הקדו(ר שהמה נסתרות "שורש לאה הוא בבינה שהיא מהג ז
  ).ב"יג ע
 ולא "וישכב עמה בלילה הוא"כ "וד מאמהוזהו ס.  וישראל מזדווג עם לאה, יעקב מזדווג עם רחלח

  ).ח כללים פרק יא"ע( דווקא  ישראלבחינתלשם  כי הכוונה ,יעקבאותו בשם הזכיר 
 ).א"ד(ב ” קרח קעח עט
 ).א"ד(ב ”א ופקודי רכא ע” שלח קעא עי

 .י"שער מאמרי רשב' עי יא
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 ïá åøòúà àäå ùùçúé àìå øúà ìëá äéîà
 àîìòã á÷òéî éñëúà àìëå åîà íò ãçéúî

ììë àéìâúà àì äàìò:  
 .התקיים העולם בשביל יעקב ,בא וראה
 כמו , אברהם הנה בשביל,ואם תאמר

 אל תקרי בהבראם ,"בהבראם"שנאמר 
 התקייםאלא משום יעקב  .אלא באברהם

אל בית יעקב ' כה אמר ה" שכתוב ,אברהם
דם לכן היה ו ומק,"אשר פדה את אברהם

 .הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבם
 השתכללו ממנו העולמות ,כיון שבא יעקב

כה " זהו שכתוב .ולא נחרבו כבראשונה
בא . ' וגו" ישראלראך יעקב ויצרךוב' אמר ה
 וכתוב ,"רי ישראלובני בכ" , מה כתובוראה

 ישראל נקרא בן ".שלח את בני ויעבדני"
 כמו ,הוא משום שנדבק בו ברוך לקדוש

". מה שמו ומה שם בנו כי תדע"שנאמר 
 , מה כתוב,כשלאה הולידה את ראובן

 , ראובן סתם,"ותקרא את שמו ראובן"
ברים ומשום שנכלל בשלשה צדדים מח

 כמו שנאמר ,מה לויל ,שמעון ולוי ,יחד
אמר רבי .  החבור של כל הצדדים,"יותול"

 ,"יתר שאת ויתר עז" מכאן שכתוב ,יהודה
 והמלכות ,נה ומלכותו כה,כתרגומו בכורה

  . ועל כן ראובן סתם,היא בצד הגבורה

 éàå àîìò íéé÷úà á÷òéã äéðéâá éæç àú
 øîà úàã äîë íäøáàã äéðéâá àä àîéú)íù 

ã ( íäøáàá àìà íàøáäá éø÷ú ìà íàøáäá
 áéúëã íäøáà íéé÷úà á÷òéã äéðéâá àìà

)áë èë äéòùé (åäé øîà äë" á÷òé úéá ìà ä
á÷ äåä àðã úîã÷îå íäøáà úà äãô øùà" ä

ïåì áéøçå ïéîìò éðáà äéðî á÷òé àúàã ïåéë 
 àãä àúéîã÷ë åáøçúà àìå ïéîìò åììëúùà

 áéúëã àåä)à âî íù (åäé øîà äë" êàøåá ä
åâå ìàøùé êøöéå á÷òé ' áéúë äî éæç àú) úåîù

áë ã ( áéúëå ìàøùé éøåëá éðá)âë íù ( çìù
ïá éø÷à ìàøùé éðãáòéå éðá úàáá÷ì " ïéâá ä

 øîà úàã äîë äéá ÷áãúàã)ã ì éìùî ( äî
 úãéìåà ãë äàì òãú éë åðá íù äîå åîù

]ïáåàøì[ áéúë äî )áì èë úéùàøá ( àø÷úå
 ïáåàø åîù úà ìéìëúàã ïéâá íúñ ïáåàø

 éàî éåìå ïåòîù àãçë ïøáçúî ïéøèñ úìúá
 øîà úàã äîë éåì àîòè)î"èë æ à ( úåéåì

 àëäî äãåäé éáø øîà ïéøèñ ìëã àøåáç
 áéúëã)â èî úéùàøá ( æò øúéå úàù øúé

 åëìîå àúåëìîå àúðåäë àúåøéëá åîåâøúë
íúñ ïáåàø àã ìòå åäéà äøåáâã àøèñá:  

 שנכלל , ראו בן סתם,אמר רבי אבא
 של )רצונה( כך היתה דעתה .בשמעון ולוי

הפעם ילוה אישי אלי כי " שכתוב ,לאה
 משום שהיו שלשה ,"ילדתי לו שלשה בנים

 , הואךובא וראה שכ. שמתחברים יחד
 ודוד ,האבות ,שהרי המרכבה העליונה

 וכל הארבע הם ,המלך שהתחבר עמם
 . הסוד של השם הקדוש,מרכבות עליונות

 אחר כך יהודה ,ועל כן ראובן שמעון ולוי
. במקום הזה כולם  ועל כן,שירש מלכות

הפעם אודה " ) שכתוב,זה אחר זה(וכתוב 
 משום שכאן ,"מלדתותעמוד  ,'וגו' את ה

הפעם אודה את " .נשלמו ארבעה עמודים
  ולא,'מה אמרה בזה אודה את הל ,"'ה

ïá åàø àáà éáø øîà ìéìëúàã íúñ 
 äúòã äåä éëä äàì éåìå ïåòîùá>ð"àúåòø à< 

 áéúëã)ãì èë úéùàøá ( éìà éùéà äåìé íòôä
åäã ïéâá íéðá äùìù åì éúãìé éëå àúìú 

 àäã àåä éëäã éæç àúå àãçë ïøáçúîã
 åäá øáçúàã àëìî ãåãå ïäáà äàìò àëéúø
 àîùã àæø ïéàìò ïéëéúø ïåðéà òáøà åäìëå

àø àã ìòå àùéã÷ äãåäé øúáì éåì ïåòîù ïáå
 áéúëå àã øúàá åäìë àã ìòå åëìî úéøéã

>ð"áéúëã àã øúá àã à< úà äãåà íòôä 
åäé"åâå ä ')äì èë úéùàøá ( ïéâá úãìî ãåîòúå

ïéëîñ òáøà åììëúùà àëäãâ úà äãåà íòôä 

                                                           

 ).א"ד(א ” הדד ומהיטבאל אדרא זוטא רצב עא
 .יהל אור' עי ב
ב "הרש. דיהודה רומזת על דוד' רגלי המרכבה כי ד' פירוש נתקנו ד ).א"ד(בע עמודי הכסא  נתייסדו ארג

 ).א"נ(
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åäé"åäé úà äãåà äøîà àîòè éàî ä" éàäá ä   שכל זמן,אלא מכאן ,בכולם
àðîæ ìë àëäî àìà åäìëá åàìå:  

  øåú éøúñä  
 , קדושים עליונים, בני עליון.משנה

 התכנסו , מח האגוז, העולם)נבחרי(ברוכי 
 , הנה צפור יורדת בכל יום.לדעת

 בידיה , שלהבת אש בכנפיה,מתעוררת בגן
 מפתחות של ,שלש מגרפות שנונות כחרב

 מי מכם ,קורא בחיל ואומר, גנזים ביד ימין
 שנכנס ויצא והחזיק בעץ ,שפניו מאירות

 אכל , אחז בשרשיו,ענפיוב הגיע ,החיים
 נותן חיים לנפש ,מפריו המתוק מדבש

 ,השמר מהרהור רע. ורפואה לעצמו
 מטמא הנהר ,מהרהור שמשקר בעץ החיים
 שנותן מות ,והנחל המקור של ישראל

. קיום בכלל אין לו ,לנפש ושבר לעצמו
 עושה ,ההרהור שמטמא אותו המקור שלו

 עולה  משום שאותו ההרהור,עץ של שקר
 , עץ החיים מסתלק,ומחליף נפש תחת נפש
.  מושך משם הנפש,ועץ המות מחזיק בו

  אוי לו שנעקר

ïéúéðúîà ïëéøá ïéðåéìò éùéã÷ ïåéìò éðá 
>ð"ïøéøá à< òãðîì åùðë àæåâàã àçåî àîìòã 

 àúðâá øòúà àîåé ìëá úéçð àøôö àä
 àúìú àäãéá àäôãâá àøåðã àáåäìù

ïééôåøâîáàáøçë ïðéðù â  àãéá ïéæéðâ ïçúôî
 éã ïåëðî ïàî øîàå ìéçá éø÷ àðéîé> åøéäð

éã éåôðà< ééçã àðìéàá óé÷úúàå ÷ôðå ìàò 
 ÷éúî äéáéàî ìéëà éåùøùá ãéçà éåôðòá àèî
 äéîøâì àúååñà àùôðì ïééç áéäé àùáåãî
 ø÷ùîã àøåäøäî àùéá àøåäøäî øîúñà
 àøå÷î àìçðå àøäð áéàñî ééçã àðìéàá

î áéäéã ìàøùéã äéîøâì åøéáúå àùôðì àúå
 àåää áéàñîã àøåäøä ììë àîåé÷ äéì úéì

 äéìéã àøå÷î>àø÷ùã àðìéà ãéáò< ïéâá 
 úåçú àùôð óìçàå à÷ìñ àøåäøä àåääã
 àúåîã àðìéàå ÷ìúñà ééçã àðìéà àùôð
 äéì éåå êéùî ïîúî àùôð äéá óé÷úúà

ø÷òúàã  
  äð÷/à  
  øäæ  

 השם הקדוש ,שכנסת ישראל בגלות
 אף על גב ששלשה ,בא וראה. שלםאינו 

 הכסא ,בנים היו עד שהולידה את יהודה
  ולא,"'הפעם אודה את ה" לכן ו,שלםנלא 

 מה זה ".מלדתותעמוד "ועל כן  .בכולם
ותעמוד . (שעמד הכסא על תומכיו ,ותעמוד
 ,ותעמודשהנה עד כאן  ,ותעמוד )עד כאן

 מכאן ולמטה הוא עולם ,ביחוד אחד
אותם שני הבנים  , ואם תאמר.רודיהפ

 שהרי , לא,ו זדוגמאשהולידה אחר כך כ
 משום ,אותם השנים התחברו עם אלו

ובא . שששת הצדדים של העולם הם יחד

 åàì àùéã÷ àîù àúåìâá ìàøùé úñðëã
òà éæç àú àåä íéìù" ãò ååä ïéðá úìúã â

àì äãåäéì úãéìåàã)å( êë éðéâáå àééñøë íéìù 
åäé úà äãåà íòôä" àã ìòå åäìëá àìå ä

)äì èë úéùàøá (éàî úãìî ãåîòúåã ãåîòúå 
ééñøë àîéé÷ãéäåëîñ ìò àä) àëä ãò ãåîòúå (

 ïàëî ãç àãåçéá ãåîòúå àëä ãò àäã ãåîòúå
éà àîéú éàå åäéà àãåøôã àîìò àúúìå ïåð

ãéìåàã ïéðá ïéøú àäã àì àã àðååâë øúáì 
 ïéøèñ úéùã ïéâá åøáçúà ïéìàá ïéøú ïåðéà

                                                           

י "ל והיו מדברים בלשון קצר והרשב"ק כי אלו המשניות והתוספתות היו מימי קדם מרז" כתב הרמא
 ולפי א בתוך דבריו וכולם מדברים בלשון תוכחותתה באו לידו ובכל דרוש מביא מתניתין או תוספ"ע

 ).א"נ ()ח"ז(נקט לה ' ר אבא ראובן סתם כו"שאמר בסמוך א
 ).א"ד(ב " צנורות ומזלגות כמין כף נח סב עב
ז הציפור " חדים כולהם כחרבות לדון למי שמהרהר באשה אחרת בשעת הזיווג כי הוא כבן תמורה ועג

. וצריכים שמירה מעולה' ו כויצר' אתתקפו באילנא דחיי שיזהרו בזה כי כל הגדול כודכרוזא קרי לצדיקים 
 ).א"נ(ב "הרש
 ).הערת הזוהר(א ” קפו עד
 ).א"ד(עמודיו  ה
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 כל שנים עשר השבטים הם תקוניה ,וראה
 לתקן האור ,של כנסת ישראל בעולם הזה

 ולהשיב את ,כמו שראוי השחור העליון
עומדים  כל העולמות .קר הכל למקומויע
 ובזה נשלם העולם התחתון , אחדגמאודכ
  .העולם שלמעלהגמת ודכ

 øñéøú åäìë éæç àúå ïåðéà àãçë àîìòã
 àîìò éàäá ìàøùé úñðëã éðå÷ú ïéèáù åäðéð

äàìò àøåäð àð÷úúàìà éæçúàã äîë àîëåà 
 ïéîìò åäìë äéøúàì àìëã àø÷ò àáúàìå
 äàúú àîìò ììëúùà éàäáå éîéé÷ ãç àðååâë

 àðååâë>àîìòã<àìéòìã :  
 , כאן נשלמו ששה בנים,יששכר זבלון

 בני כדוגמא זו .ששת הצדדים של העולם
 , והתחברו עם אלו,השפחות הם ארבע
 ,ים שמתחברים בהםואלו ארבעת הקשר

ריהם ווכל אח" ועל כן כתוב .ובארוה
 , אף על גב שבני שפחות הם,"ביתה

 הרי , אם כך,רבי חזקיה אמר". ביתה"
 כל מה שהוליד העולם התחתון הוא ,נאמר

 מה ".ומשם יפרד" שהרי כתוב ,רודיפ
 אם תאמר שעולם .תאמר ביוסף ובנימין

 שהרי לא יצאו מן ,זה אינו ,אחד באלה
מה   והעולם התחתון,לם העליוןהעו

 ואם כך , הוליד למטה ולא למעלה,שהוליד
 , אמר לו.בא רבי אבא ונשקו. רודיהוא פ

 שהרי העולם העליון ,נסתםדבר זה הוא 
 אבל .תקן בשנים עשר של אותם משלונ

יוצא  בכל זמן הצדיק , סוד הדברבא וראה
 בו נכנס וממנו ,מהעולם התחתון ונכנס

קר הוא י והע,ה במקום הזה נבנלכן ו,יוצא
 בו ,צדיק( .קר הוא למטהי והע,למעלה

 והוא תמיד בעולם ) ממנונכנס ויוצא
  התחתון

 úéù ïéðá úéù åììëúùà àëä ïåìåáæ øëùùé
ïéøèñá ïåðéà úåçôùä éðá àã àðååâë àîìòã 

 ïéøù÷ òáøà ïéìàå ïéìàá åøáçúàå òáøà
 áéúë àã ìòå äåî÷åàå åäá ïøáçúîã)î" æ à

äë (åäúéá íäéøåçà ìëâ )å(òà" úåçôù éðáã â
äúéá åäðéðã øîúà àä éëä éà øîà äé÷æç éáø 

 àäã åäéà àãåøô äàúú àîìò ãéìåàã äî ìë
 áéúë)é á úéùàøá ( àîéú äî ãøôé íùîå

 åàì éðäá ãç àîìòã àîéú éà ïéîéðáå óñåéá
 äàúú àîìòå äàìò àîìòî å÷ôð àì àäã åäéà

àìå àúúì úãéìåà úãéìåàã äî éëä éàå àìéòì 
à äé÷ùðå àáà éáø àúà åäéà àãåøô" äìî ì

 ï÷úúà äàìò àîìò àäã åäéà íéúñ àã
äéìéãî ïåðéàã øñéøúáä àæø éæç àú ìáà 

 ÷éôð äàúú àîìòî ÷éãö àðîæ ìëá äìîã
 éðáúà êë ïéâáå ÷éôð äéðîå ìééò äéá ìééòå
 àúúì àåä àø÷òå àìéòì àåä àø÷òå àã øúàá

>ð"ìééò äéá ÷éãö à÷éôð äéðîå < àîìòáå 
äàúú:  

  äøåú éøúñ  
הרהור מתוך עץ החיים ונדבק אותו ב

 לא רואה ,אין בו ענפים] אשר[ ,בעץ המות
 , הוא יבש בלי לחות כלל,טוב לעולמים

והיה כערער " עליו נאמר .פריו מר כלענה
משום . ' וגו"בערבה ולא יראה כי יבוא טוב
 אוחז בעץ ,שהרהור טוב עולה למעלה

 כל , אוכל מפריו, מחזיק בענפיו,םהחיי
 ,שות וכל הברכות יוצאות ממנווהקד

 עליו ,מוריש חיים לנפש ורפואה לעצמו
והיה כעץ שתול על מים ועל יובל "נאמר 

  .' וגו"ישלח שרשיו ולא יראה כי יבא חם

 ÷áãúàå ééçã àðìéà åâî àøåäøä àåääá
 àáè àîç àì äéá úéì ïéôðò àúåîã àðìéàá

>ïéîìòì <)ìàîìò( àúåçì àìá åäéà àùáé 
 øîúà äéìò äðòìë øéøî äéáðà ììë) æé äéîøé

æ ( áåè àáé éë äàøé àìå äáøòá øòøòë äéäå
åâå ' ãéçà àìéòì ÷éìñ àáè àøåäøäã ïéâá

 ìë äéáðàî ìéëà éåôðòá óé÷úà ééçã àðìéàá
 ïééç ïéñçà äéðî ïé÷ôð ïàëøá ìëå ïéùåã÷

øîúà äéìò äéîøâì àúååñàå äéùôðì )íù( 
 åéùøù çìùé ìáåé ìòå íéî ìò ìåúù õòë äéäå

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ” עז עא
 ).א"ד( שש קצוות ב
  .ש"א ודברינו שם בשם הקדו"לעיל קנד ע' עי ג
 ).א"ד(ד " פוק שער ט" פרדס רמונים מהרמד
  ).ג" צז עש"הקדו(והים שעשה שלמה על גביהם , ב בקר"הרי הם בסוד י ה
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åâå íåç àáé éë äàøé àìå':  
כל דברי העולם הולכים אחר המחשבה 

והתקדשתם והייתם " ועל כן ,וההרהור
שות של העולם ו משום שכל הקד".שיםוקד

מי שנטמא . מוציא ומושך בהרהור טוב
ם  עם אשתו וֹשלהזדווג כשבא ,בהרהור רע

 וזורע זרע , באשה אחרתרצונו והרהורו
 זהו שמחליף את הדרגות ,בהרהור אחר

 השו הדרגה של קד,העליונים שלמעלה
 כמו שההרהור ,מאהובעבור הדרגה של הט

עושה כמו כן  ,שלו עושה חלופים למטה
כמו שגופו של אותו בן . חלופים למעלה

 כך גם בנפש נקרא ,שיוליד נקרא בן תמורה
ה קדושה  שהרי לא מושך משיכ,בן תמורה

 ונפשו מתחלפת בדרגה ,בהרהור ההוא
  .אחרת

 äáùçî øúá ïéìæà àîìòã ïéìî ìë
 àã ìòå àøåäøäå)æ ë àø÷éå ( íúùã÷úäå

 ÷éôà àîìòã ïéùåã÷ ìëã ïéâá íéùåã÷ íúééäå
 áàúñàã ïàî àáè àøåäøäá êéùîå

àøåäøäáà äéúúàá àâååãæàì éúà ãë àùéá 
 òøæå àøçà àúúàá äéøåäøäå äéúåòø éåùå
 ïéâøã óìçàã àåä àã àøçà àøåäøäá àòøæ
 àâøã ïéâá àùãå÷ã àâøã àìéòìã ïéàìò

äéìéã àøåäøäã äîë àáàñîã] éëä[ ãéáò 
 ïéôåìç>ïéôåìç ãáò éëä óåà àúúì< àìéòì 

 äøåîú ïá éø÷à ãéìåéã àøá àåääã àôåâã äîë
 êéùî àì àäã éø÷à äøåîú ïá àùôðá éëä óåà

ôðå àøåäøä àåääá àùéã÷ åëéùî äéìéã àù
àøçà àâøãá óìçúà:  

 גלוי לפני הקדוש ,יעקב השלם של הכל
 והרהור ,ברוך הוא שכל דרכיו היו באמת

 באותו הלילה ,של אמת הרהר תמיד בכל
 ההרהור שלו היה ,מש עם אשתו לאהישש

 , משמש עם לאה וחושב על רחל,ברחל
ולא . והמקור שלו הלך בהרהור ההוא שלו

 לא עלה לכן , שהרי לא היה יודע,לדעת
 הקדוש ברוך הוא שהיה יודע ,ראובן בשם

 ועל , ואמר ראו בן שנולד בעולם,הראה לו
אם יסתר איש במסתרים ואני "כן כתוב 
 ,ראנוראנו אלא ַא אל תקרי ֶא,"לא אראנו

 ומשום שהתגלה לפני הקדוש .שיסתכלו בו
 ובדרך , שהרי זה היה לא לדעתו,ברוך הוא

לא ] לכן ראובן[ ,הרהר ברצונויעקב אמת 
 שאם לא ,נפסל מתוך השבטים הקדושים

קר יומשום שההרהור הוא ע, היה נפסל ,כך
 הקדוש ברוך הוא שהיה ,ועושה מעשה

 באותה ,יודע אותו ההרהור במקום שנדבק
  הטפה

 êéøá àùãå÷ éî÷ éìâ àìëã àîéìù á÷òé
 èåù÷ã àøåäøäå ååä èåù÷á éåçøà ìëã àåä

àéìéì àåääá àìëá øéãú øäøä ùîùîã 
àøåäøä äàìá äéúúàáá úåä ìçøá äéìéã 

 äéìéã àøå÷îå ìçøá áéùçå äàìá ùîùî
 àäã àúòãì åàìå àìæà äéìéã àøåäøä àåääá
 àîùá ïáåàø ÷éìñ àì êë ïéâá òãé äåä àì
 øîàå äéì éîçà òãé äåäã àåä êéøá àùãå÷

 áéúë àã ìòå àîìòá ãéìéúàã ïá åàø) äéîøé
ãë âë (éøúñîá ùéà øúñé íà åðàøà àì éðàå í

Æà éø÷ú ìàÇà àìà åðàøåðàøâ äéá ïåìëúñéã 
àåä êéøá àùãå÷ã äéî÷ éìâúàã ïéâáåã àäã 

 äéúåòøá øäøä èåù÷ çøàáå äåä àúòãì åàì
 åàì éàã ïéùéã÷ ïéèáù åâî ìñôéà àì á÷òé
 åäéà àø÷ò àøåäøäã ïéâáå ìñôéà äåä éëä
 àåää òãé äåäã àåä êéøá àùãå÷ àãáåò ãéáòå

øåäøääôè àéääá à÷áãúàã øúàá à  
  äð÷/á  
  øäæ  

ויהי בצאת נפשה כי "כתוב , לעולם
  ".מתה

 áéúë íìòì øéãú åäéà)çé äì úéùàøá ( éäéå
äúî éë äùôð úàöá:  

                                                           

 ).הערת הזוהר(א ”א שם נו ע” ויקרא פד עא
 ).הערת הזוהר(ב ”ב ויקרא רצב ע” קעו עב
 ).הערת הזוהר(בפתח ' הא ג
י אנכי "ו אינו בן תמורה עבר" עלץ לבי שבלשון זה רמיז מה שתרצתי אנכי עפר דל על ראובן איך חד

 ).א"נ) (ן"מאי(מ "ח סימן ר" באש"עשיתי אר
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הצדיק , בעולם התחתון הזה, בא וראה
כשנכנס הוא בסוד , נכנס בו וממנו יוצא

וכשיוצא הוא בסוד של , של יוסף הצדיק
ויהי בצאת נפשה כי "ב זהו שכתו. בנימין
, זה הצדיק שיוצא ממנה, מי נפשה". מתה

שחשבה , נקרא בן אוני, וזה בנימין
ונשארו , שהולידה למטה בעולם הפרוד

מה כתוב ואביו . באותם למעלה, אחד עשר
שהרי התעלה , בן ימין, קרא לו בנימין

, שכאשר נאבד יוסף, למעלה בעולם העליון
 כן הצדיק ועל, בנימין השלים את מקומו

לכן יוסף , נכנס ויוצא בעולם התחתון
ובנימין וכל השנים עשר כמו שלמעלה 

  .ביחוד אחד

÷éãö äàúú àîìò éàäá éæç àúà ìééò äéá 
 ãë ÷éãöä óñåéã àæøá åäéà ìééò ãë ÷éôð äéðîå

ää ïîéðáã àæøá ÷éôð" éë äùôð úàöá éäéå ã
äúîáäðî ÷éôðã ÷éãö àã äùôð ïàî â àãå 

 ïîéðá)ä(ð úãéìåàã úáéùçã éðåà ïá àø÷
 éøñ ãç åøàúùàå àãåøôã àîìòá àúúì

 áéúë äî àìéòì ïåðéàá)íù ( åì àø÷ åéáàå
 àîìòá àìéòì ÷ìúñà àäã ïéîé ïá ïéîéðá

óñåé ãéáàúà ãëã äàìòãïîéðá ä íéìùà 
 ÷ôðå ìééò äàúú àîìòá ÷éãö àã ìòå äéøúà
 àðååâë øñéøú åäìëå ïîéðáå óñåé êë ïéâá

 àìéòìããç àãåçéá:  
רבי שמעון פתח ". 'הפעם אודה את ה"

בכל לבב בסוד ישרים ' אודה ה", ואמר
היה צריך לכתוב בכל , "בכל לבב". "ועדה

אלא דוד בסוד עליון של השם הקדוש , לב
' אודה ה. "רצה להודות לקדוש ברוך הוא

ואלו שני , ביצר טוב וביצר רע, "בכל לבב
סוד ב. "אחד ימין ואחד שמאל, הצדדים

אלו הם שאר הצדדים של , "ישרים ועדה
שהרי לבב כדוגמת צפון , העולם הזה

אלו הם שאר צדדי , "בסוד ישרים. "ודרום
. שהם ששה כדוגמא שלמעלה, העולם

וכתוב , זהו המקום של יהודה, "ועדה"
ויהודה עוד רד "וכתוב , "ועדותי זו אלמדם"

אודך בכל לבי נגד "כתיב . 'וגו" עם אל
, כאן במקום אחד נאמר, "רךאלהים אזמ

שהרי לדרגה , "נגד אלהים אזמרך"שכתוב 
  .לחבר אותה לימין, הזו אמר שירה

íòôäååäé úà äãåà " ä)äì èë íù ( éáø
 øîàå çúô ïåòîù)à àé÷ íéìäú (åäé äãåà" ä

 áì ìëá ááì ìëá äãòå íéøùé ãåñá ááì ìëá
 àùéã÷ àîùã äàìò àæøá ãåã àìà äéì éòáî

ì äéì éòá à÷á÷ì äéì äàãåà"åäé äãåà ä" ä
 ïéøèñ ïéøú ïéìàå òø øöéáå áåè øöéá ááì ìëá
 ïéìà äãòå íéøùé ãåñá àìàîù ãçå àðéîé ãç
 àðååâë ááì àäã àîìò éàäã ïéøèñ øàù ïåðéà
 éøèñ øàù ïåðéà ïéìà íéøùé ãåñá ïåôöå íåøãã

 ïåðéàã àîìò>úéù< àã äãòå àìéòìã àðååâë 
äãåäéã øúà àåäæ áéúëå )áé áì÷ íù ( åæ éúåãòå

 áéúëå íãîìà)à áé òùåä ( íò ãø ãåò äãåäéå
åâå ìà ' áéúë)à çì÷ íéìäú ( éáì ìëá êãåà

éäìà ãâð" øîà÷ ãç øúàá àëä êøîæà í
éäìà ãâð áéúëã" àâøã éàä éáâì àäã êøîæà í

àðéîéá äéì àøáçì àúøéù øîà÷:  
, יהודה אחוז בכל הצדדים, בא וראה
שהרי הוא בא .  במזרחאחוז, אחוז בדרום

ואחוז , וראשיתו בצפון, מצד השמאל
משום שהוא הולך לימין ונאחז , בדרום

 íåøãá ãéçà ïéøèñ ìëá ãéçà äãåäé éæç àú
øèñî åäéà àäã çøæîá ãéçàå à÷ àìàîù 

àéúàç ïéâá íåøãá ãéçàå ïåôöá äéúåøéùå 

                                                           

 ).הערת הזוהר(א ” שמות רנט עא
פשה ובמקומו בארנו נרוחא דשדי בגוה יעקב ונתנה ' ל באר כי לא נשאר מבחי"י זצ" ורבינו הארב

 ).א"נ) (ן"מאי(בעניותינו טעם הדבר 
  .ו ועוד"ג ומהרח"לעיל קנג ע' עי ג
' יע(שזהו כאשר עמד בנסיון ' אות ז' ש שער ז פרק ה"הקדו' ועי). ב"ע קלח ע"ב' עי(כלומר כשנמכר  ד

  ).ב"לעיל קנג ע
א על ” בהערות על בהגרו"לש(ב "א וקד ע" ומשפטים קד ע,ב" ויחי רמו ע'ועי, )הערת הזוהר(ב ” קנג עה
 .ג"צ סוף י ע”א על ספד” בהגר’ועי, )ג"צ סוף י ע”ספד
 ).הערת הזוהר(ב ” קעח עו
  ).א"ש מה ע"הקדו(ת "מלכות שבאחורי הת' פי ז
 ).הערת הזוהר(א ” שמות רכג עח
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ותעמוד ". "'הפעם אודה את ה"לכן , בגוף
ותעמוד שעמדה בקיום של הברית , "מלדת
  .שהרי הכל נתקן מרכבה קדושה, כראוי

 êë ïéâá àôåâá ãéçàúàå àðéîéì ìéæà åäéàã
åäé úà äãåà íòôä" úãìî ãåîòúå ä) úéùàøá

äì èë ( à÷ãë àîéé÷ã àîåé÷á àîéé÷ã ãåîòúå
àùéã÷ àëéúø àìë ï÷úúà àäã úåàé:  

הזדמן לו רבי . רבי שמעון יצא לקריה
כיון שראה . יאבא ורבי חייא ורבי יוס

צריך כאן התחדשות של , אמר, אותם
כשרצה ). ימים(ישבו שלשת אלה . התורה
רבי אבא . פתח כל אחד מהם בפסוק, ללכת

אמר אל אברם אחרי ' וה", פתח ואמר
', וגו" הפרד לוט מעמו שא נא עיניך וראה

וכי לפי הרִאיה של אברהם יורש את 
, עד כמה רואה בן אדם, ולא יותר, הארץ
,  פרסאות או ארבע או חמש פרסאותשלש

כי את כל הארץ אשר אתה "והוא אומר 
כיון שהוא רואה ארבעת , אלא. 'וגו" רואה

. רואה את כל הארץ, הצדדים של העולם
שהרי ארבעת הצדדים של העולם הם כללו 

ה ֵהרים אותו על "הקב, עוד. של כל העולם
  ארץ ישראל

 éáø äéì ïîãæà àúééø÷ì ÷ôð ïåòîù éáø
à øîà ïåì àîçã ïåéë éñåé éáøå àééç éáøå àá

 àúìú åáúé àëä êéøèöà àúééøåàã éúåúãç
 ïéìà>ð"ïéîåé à< ãç ìë çúô ìæéîì àòá ãë 

 øîàå çúô àáà éáø àø÷ ãçå)íùãé âé  (åäéå" ä
åâå åîòî èåì ãøôä éøçà íøáà ìà øîà ' àù

åâå äàøå êéðéò àð ' úéøé íäøáàã åæéç íåôì éëå
úé àìå àòøà éñøô úìú ùð øá éîç äîë ãò øé

øîà åäéàå éñøô ùîç åà òáøà åà )åè íù ( éë
åâå äàåø äúà øùà õøàä ìë úà ' ïåéë àìà

 àäã éîç àòøà ìë éîç àîìòã ïéøèñ òáøàã
 ó÷æ åú àîìò ìëã àììë àîìòã éøèñ òáøà

á÷ äéì"ìàøùéã àòøà ìò ä:  

  äøåú éøúñ  
שכתוב , הראשונה נשמרה לו הבכורה

] בני[נתנה בכורתו ל', הוא הבכור וגוכי "
באותו מקום שההרהור הלך ונדבק ". יוסף

שם נדבק ונמסרה אותה , בטפה ההיא
ונמסרה , ונטלה הבכורה מראובן, הבכורה

ברחל הרהר , למקום שההרהור נדבק בה
והכל , ברחל נדבקה הבכורה, ונדבק הרצון

כדוגמא זו . חזר אחר ההרהור והמחשבה
ונמשכת ,  עושים מעשהההרהור והמחשבה

, משיכה בכל מה שנדבק אדם בסתר
לא תהיה אשת המת החוצה לאיש "שכתוב 

וכאן צריך הרהור ". זר יבמה יבא עליה
ובאותו הרצון ומחשבה , ורצון להתדבק

ולא , מושך משיכה ועושה המעשה שצריך
אם ", וסתר זה. ִיְכֶלה ֵשם המת מן העולם

, "יאסףישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו 
שהרי ודאי הרצון והמחשבה מושכים 

ועל . משיכה ועושים מעשה בכל מה שצריך
וכן , כן בתפלה צריך רצון והרהור לכוון

, בכל אותן העבודות של הקדוש ברוך הוא
, ההרהור והמחשבה עושים מעשה

  ®.ומושכים משיכה בכל מה שצריך

 áéúëã àúåøéëá äéì øîúñà äàîã÷)ã" ä
à'à ä  (ëáä àåä éëåâå øå ' óñåéì åúøåëá äðúð

 àéääá ÷áãúàå àìæà àøåäøäã øúà àåääá
ää øñîúàå ÷áãúà ïîú äôèé äøåëá à

 øúàá øñîúàå ïáåàøî äøåëá úìéèðúàå
 ÷áãúàå øäøä ìçøá äá ÷áãúà àøåäøäã
 øãäúà àìëå àúåøéëá ÷áãúà ìçøá àúåòø

 àøåäøä øúáå àøåäøä àã àðååâë äáùçî
åùîúàå àãáåò ãéáò äáùçî äî ìëá åëéùî ê

 áéúëã àøúñá ùð øá ÷áãúàã)á äë íéøáã (
 àáé äîáé øæ ùéàì äöåçä úîä úùà äéäú àì
 à÷áãúàì àúåòøå àøåäøä êéøèöà àëäå äéìò
 ãéáòå åëéùî êéùî äáùçîå àúåòø àåääáå
 àúéîã àîù éöúùé àìå êéøèöàã àãáåò

 àã àøúñå àîìòî)ãé ãì áåéà ( åéìà íéùé íà
åáìàùðå åçåø  óåñàé åéìà åúî>àäã <)àã( éàãå 

 àãáåò ãéáòå åëéùî êéùî äáùçîå àúåòø
 êéøèöà àúåìöá àã ìòå êéøèöàã äî ìëá
 ïéðçìåô ïåðéà ìëá ïëå àðååëì àøåäøäå àúåòø
 ãéáò äáùçîå àøåäøä àåä êéøá àùãå÷ã
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®  
  åð÷/à  
  øäæ  

,  העולםוהראה לו שהיא קשורה בצדדי
מי שרואה , כדוגמא זו. והיה רואה את הכל

, רואה את כל העולם, את רבי שמעון
פתח רבי חייא . השמחה של מעלה ומטה

הארץ אשר אתה שוכב עליה לך ", ואמר
וכי אותו המקום לבדו , "אתננה ולזרעך

שהרי ארבע , הבטיח לו הקדוש ברוך הוא
אלא באותו , אמות או חמש היו ולא יותר

קיפל הקדוש , אותם ארבע אמותב, זמן
נמצא . ברוך הוא את כל ארץ ישראל

. שאותו מקום הוא הכלל של כל הארץ
וכמו שאותו המקום הוא הכלל של כל 

כך רבי שמעון שהוא המאור של כל , הארץ
על אחת כמה וכמה ששקול ככל , הארץ

הפעם אודה ", פתח רבי יוסי ואמר. העולם
 ראוי וכי בכל מה שהולידה לא, "'את ה

אלא , להודות לקדוש ברוך הוא אלא בזה
והוא , יהודה הוא הבן הרביעי לכסא

ולכן יהודה לבדו תיקון . משלים את הכסא
שהיו . (הכסא ותומך של כל התומכים

ואז בא דוד . אברהם ויצחק ויעקב, שלשה
ועל כך נקרא , מיהודה והשלים הכסא

ארבע (ת "והדל, שהוא השם הקדוש, יהודה
רבי שמעון שמאיר ). לות הכסאמרג) רגליו

וכמה מאורות , את כל העולם בתורה
  .על אחת כמה וכמה, מאירים בשבילו

 àîìòã éøèñá àøéù÷ éäéàã äéì éîçàå
 éáøì äéì éîçã ïàî àã àðååâë àìë éîç äåäå
 àúúå àìéòã àúååãç éîç àîìò ìë ïåòîù

 øîàå àééç éáø çúô)úéùàøáâé çë  ( õøàä
äéìò áëåù äúà øùà éëå êòøæìå äððúà êì 

á÷ äéì çèáà éåãåçìá øúà àåää" àäã ä
 àðîæá àìà øéúé àìå ååä àùîç åà ïéîà òáøà

á÷ äéì ìéôë ïéîà òáøà ïåðéàá àåää" ìë ä
 ìëã àììë øúà àåää çëúùà ìàøùéã àòøà

 øúà àåää äîå àòøà>åäéà< àòøà ìëã àììë 
 úçà ìò àòøà ìëã àðéöåá åäéàã ïåòîù éáø

ëå äîë äî>àîìò ìëë ìé÷ùã< éñåé éáø çúô 
 øîàå)äì èë íù (åäé úà äãåà íòôä" éëå ä

á÷ì äéì äàãåàì éæçúà àì úãéìåàã åäìëá" ä
 äàòéáø àøá åäéà äãåäé àìà éàäá àìà
 äãåäé êë ïéâáå àééñøëì íéìùà åäéàå àééñøëì
 ïéëîñ åäìëã àëîñ àééñøåëã àðå÷ú éåãåçìá

]ð"úìú ååäã àà ÷çöé íäøáà  ïéãëå á÷òéå
òå àééñøëì íéìùàå äãåäéî ãåã àúà" éø÷à ë

ìãäå àùéã÷ àîù åäéàã äãåäé"úà éäåìâøî 
àééñøåëã[ àîìò ìë øéäðã ïåòîù éáø 

 úçà ìò äéðéâá ïéøäð ïéðéöåá äîëå àúééøåàá
äîëå äîë:  

וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא "
מה ", רבי יצחק פתח ואמר". דודאים בשדה

כולם בחכמה עשית מלאה '  הרבו מעשיך
הפסוק הזה בארוהו בכמה , "הארץ קנינך

אלא מי יכול למנות את מעשי . מקומות
שהנה כמה צבאות , הקדוש ברוך הוא

, ומחנות משונים זה מזה שאין להם חשבון
כמו פטיש שמוציא , וכולם בפעם אחת

כך הקדוש , זיקים לכל הצדדים בפעם אחת
מחנות ברוך הוא מוציא כמה מינים ו
וכולם , משונים זה מזה שאין להם חשבון

  .בפעם אחת

 íéàãåã àöîéå íéèç øéö÷ éîéá ïáåàø êìéå
 äãùá)ãé ì úéùàøá ( øîàå çúô ÷çöé éáø

)ãë ã÷ íéìäú (åäé êéùòî åáø äî" íìë ä
 àø÷ éàä êðéð÷ õøàä äàìî úéùò äîëçá
 éðîîì ìéëé ïàî àìà øúà äîëá äåî÷åà

á÷ã éåãáåò" äîë àäã ä ïééðùî ïééøùîå ïéìéç
 àãç àðîæá åäìëå àðáùåç ïåì úéìã àã ïî àã
 êë àãç àðîæá ïéøèñ ìëì ïé÷éæ ÷éôàã àôæøîë

á÷" àã ïî àã ïééðùî ïééøùîå ïéðéæ äîë ÷éôà ä
àãç àðîæá åäìëå àðáùåç ïåì úéìã:  

בדבור וברוח יחד נעשה , בא וראה
שמים נעשו ' בדבר ה"שכתוב , העולם

זה " 'בדבר ה". " צבאםוברוח פיו כל
זה בלי זה , זו הרוח" וברוח פיו", הדיבור

 ãéáòúà àãçë àçåøáå àøåáãá éæç àú
 áéúëã àîìò)å âì íù (åäé øáãá" åùòð íéîù ä

åäé øáãá íàáö ìë åéô çåøáå" àøåáã àã ä
 ìéæà àì àã àìá àã àçåø àã åéô çåøáå
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ונכללים זה עם זה ויוצאים מהם , לא הולך
, ומחנות למחנות, כמה צבאות לצבאות

כשרצה , בא וראה. והכל בפעם אחת
, הקדוש ברוך הוא לברוא את העולמות

ומהאור ההוא , הוציא אור סתום אחד
יוצאים ומאירים כל אותם האורות 

ומאותו האור יוצאים והתפשטו , שהתגלו
. והוא העולם העליון, ונעשו שאר האורות

האור העליון הזה התפשט ועשה , ועוד
ועשה את העולם , אור שאינו מאיר, אומן

, ומשום שהוא אור שלא מאיר. התחתון
  ,רוצה להתקשר למעלה

 ïéìéç äîë åäééðî ÷éôðå àãá àã ìéìëúàå
 àú àãç àðîæá àìëå ïééøùîì ïééøùîå ïéìéçì

á÷ àòá ãë éæç" àøåäð ãç ÷éôà ïéîìò éøáîì ä
 ïåðéà ìë ïéøäðå ïé÷ôð àøåäð àåää ïîã äàîéúñ

éøåäð åèùôúàå ïé÷ôð àøåäð àåääîå ïééìâúàã ï
 åú äàìò àîìò åäéàå ïéøåäð øàù åãéáòúàå

 äàìò àøåäð éàä èùôúà]ãáòå) [ãéáòå(à 
 äàúú àîìò ãéáòå øéäð àìã àøåäð àðîåà
 àøù÷úàì éòá øéäð àìã àøåäð åäéàã ïéâáå

àìéòì:  

  äøåú éøúñ  
וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא "

כוס של ברכה , שנינו. 'וגו" דודאים בשדה
ולכן בעוד , אין מתברכת אלא בצד ימין

השמאל , שמתעורר הימין לכוס של ברכה
שהרי הימין מוצא סיבה , לא תסייע לשם

. בכוס ההיא להתעורר כלפי העולם העליון
, זה צד הדרום" וילך ראובן", והסתר הזה

שהוא ראש לשנים עשר , לכן דגלו בדרום
ל צד הדרום למצוא ותשוקתו ש, התחומים

מה . סיבה ומתנה למלכה לברך אותה
הלך לחפש , "וימצא דודאים בשדה", כתוב

ומצא בשדה הזו , בכל אותם הגנזים שלה
הדודאים "ועליהם נאמר , אותם הדודאים

ואותם שני כרובים שהם ". נתנו ריח
, להעיר התעוררות למעלה, התקונים שלה

, שהרי בכל אותם התקונים של השדה הזו
רק , אין תיקון שיעורר כלפי מעלה

  .הכרובים

 íéàãåã àöîéå íéèç øéö÷ éîéá ïáåàø êìéå
åâå äãùá ')ãé ì úéùàøá (äëøá ìù ñåë ïðúá 

àðéîé øèñá àìà àëøáúà àìâ ãåòá êë ïéâáå 
 àì àìàîù äëøá ìù ñåë éáâì àðéîé øòúàã

ïîú òééñúã çëùà àðéîé àäã ]ìéòàä) [äìî( 
ì àøòúàì ñåë àåääá àøúñå äàìò àîìò éáâ

 êë ïéâá íåøãã àøèñ àã ïáåàø êìéå àã
éìâãíä ïéîåçú øñéøúì àùéø åäéàã íåøãá 

 äìéò àçëùàì íåøã øèñã äéúáåàéúå
 áéúë äî äì àëøáì àúéðåøèîì àáåø÷úå
 ïåðéà ìëá àùôçì ìæà äãùá íéàãåã àöîéå
 íéàãåã ïåðéà äãù éàäá çëùàå äìéã ïéæðâ

 øîúà åäééìòå) øéùãé æ ( çéø åðúð íéàãåãä
ïéøú ïåðéàåå äìéã ïéðå÷ú ïåðéàã íéáåøë 

 ïéðå÷ú ïåðéà ìëá àäã àìéòì åøòúà àøòúàì
 øá àìéò éáâì øòúéã àðå÷ú úéì äãù éàäã

íéáåøëæ:  
מתי צד הדרום מתעורר אליה למצוא 

, "בימי קציר חטים", סיבה לברך אותה
וכל , בזמן שמחלקת חלק שלל לאוכלוסיה

ויבא אותם אל לאה ", מיד. השדהקוצרי 

 àçëùàì äáâì øòúà éúîéà íåøã øèñ
 àðîæá íéèç øéö÷ éîéá äì àëøáì äìéò
 åäìëå àäñåìëåàì àììù ÷ìåç úâéìôã

ãöçà>å<ç )å(àì÷çèéãéî   äàì ìà íúåà àáéå
                                                                                                                                                                                     

 ).א"הגהות הגר(ועביד  א
 ).א"נ( מלכות ב
 ).א"נ( היינו מדת החסד ג
 ).א"נ(ח "ז. כ יבא הימין תיכף" כי סוד השמאל אצטריך בתחילה שיעורר היחוד ואחד
 ##)*ו"דפ(דגליה  ה
 ).הערת הזוהר(א ” קנב עו
 ).א"ד(ש "י כתוב כי כשאדם בכעס יביאו לו נער ויתפייס ע"תרומה בכ'  בפז
 .##* ח
 .##* ט
 ).א"ד(פעה משדה העליון שדה תפוחים  קוצרי השדה ורמז אל קבלת שי



 øäæúéùàøá 

703 

מעלה ריח והתעוררותם לעולם , "אמו
משום שמעיר , העולם המכוסה, העליון

וכאשר . ברכות לעולם התחתון) שיעורר(
אותם הדודאים לוקחים ונותנים , מתברכת

הדודאים נתנו ריח "שכתוב , לכל העולמות
כאשר הם נתנו ". ועל פתחינו כל מגדים

 אותו צד הדרום אותו הריח לוקח, ריח
על פתחינו ", מיד. להתעורר לעולם העליון

) הכל(וכל טוב לא חסר , "כל מגדים
  .מהעולם

ìã åøòúàå àçéø ÷éìñ åîà àîìò éáâì ïåä
 ïéâá àéñëúàã àîìò äàìò)øòúàã( ]øòúéã[ 
ãëå äàúú àîìòì ïàëøá) éäéà( àëøáúà 

 áéúëã ïéîìò ìëì ïéáäéå ïéè÷ð íéàãåã ïåðéà
)äéù"ãé æ ù ( ìë åðéçúô ìòå çéø åðúð íéàãåãä

 äéì èé÷ð àçéø àåää çéø åðúð ïåðéà ãë íéãâî
éáâì àøòúàì íåøã øèñ)ä( ãéî äàìò àîìò 

ò øéñç àì àáåè ìëå íéãâî ìë åðéçúô ì
)àìëî( >àîìòî<:  

  äàúú àîìò  העולם התחתון
  åð÷/á  
  øäæ  

ובקשר שלמטה , ורוצה להתקשר למטה
והאור הזה . נקשר להאיר בקשר שלמעלה

בקשר שלמעלה מוציא את , שאינו מאיר
זהו , כל החיילות והמחנות למינים רבים

ל מה וכ. 'וגו" 'מה רבו מעשיך ה"שכתוב 
ואין לך דבר קטן , שבארץ כך גם למעלה

בעולם הזה שלא תלוי בדבר אחר עליון 
משום שכשמתעורר , שהתמנה עליו למעלה

מתעורר אותו שהתמנה עליו , זה שלמטה
  .שהכל נאחז זה עם זה, למעלה

 àúúìã àøåù÷áå àúúì àøù÷úàì éòá
 éàäå àìéòìã àøåù÷á àøäðúàì øù÷úà

ã àøåù÷á øéäð àìã àøåäð ìë ÷éôà àìéòì
ää ïéàéâñ ïéðéæì ïééøùîå ïéìéç" ã) ã÷ íéìäú

ãë (åäé êéùòî åáø äî"åâå ä ' éã äî ìëå
 àøéòæ äìî êì úéìå àìéòì éîð éëä àòøàá
 äàìò àøçà äìîá àééìú àìã àîìò éàäá
 éàä øòúà ãëã ïéâá àìéòì äéìò àã÷ôúàã
 àìéòì äéìò àã÷ôúàã àåää øòúà àúúì

àãá àã ãçàúà àìëã:  
תני נא לי מדודאי "כתוב , בא וראה

, לא הדודאים הם שילדו את רחל, "בנך
אלא הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדבר על 
ידי אותם דודאים כדי שיצא יששכר 

משום , שאוחז בתורה יותר מכל השבטים
לא השאירה ושהרי רחל האחוזה ביעקב 

המעט קחתך את "זהו שכתוב . אותו ללאה
ישכב עמך הלילה תחת לכן "וכתוב , "אישי

הם גרמו שיצא יששכר לעולם ". דודאי בנך
משום שמעלה הריח של התורה לפני 

הדודאים "זהו שכתוב , הקדוש ברוך הוא
וישכב עמה בלילה "וכתוב ', וכו" נתנו ריח

והרי פרשוה שהעולם , הוא ודאי, "הוא
משום , העליון הוא שנסתם ולא נגלה

ובכל . שהרי התורה יוצאת מהעולם העליון
. מקום העולם העליון הוא שלא התגלה

כדי להמשיך , "ועבד הלוי הוא"והרי נאמר 
ועל כך , ויששכר נאחז בו, ממנו ברכות לכל

העץ שלאותם החיים , קוראים עץ החיים
ואם ". אתה"ולא " הוא"העליונים שנקרא 

 áéúë éæç àú)ãé ì úéùàøá ( éì àð éðú
ì êðá éàãåãî àìà ìçøì äì åãéìåà íéàãåã åà

á÷"ò äìî ìâìâ à÷ ä" ïéâá íéàãåã ïåðéàã é
 åäìëî øéúé àúééøåàá ãéçàã øëùùé ÷åôéã

 á÷òéá äéá àãéçà ìçø àäã ïéâá ïéèáùå àì
ää äàì éáâì äéì ú÷áù" ã)åè íù ( èòîä

 áéúëå éùéà úà êúç÷)åè íù ( êîò áëùé ïëì
ôéã åîøâ ïåðéà êðá éàãåã úçú äìéìä ÷å

 àîìòì øëùùé>ïéâá< àúééøåàã àçéø ÷éìñã 
á÷ éî÷"ää ä" ã)ãé æ øéù ( çéø åðúð íéàãåãä

åâå ' áéúëå)æè íù (àåä àåä äìéìá äîò áëùéåà 
 íéúñã àåä äàìò àîìòã äåî÷åà àäå éàãå

àîìòî àúééøåà àäã ïéâá àéìâ àìåá äàìò 
 àéìâúà àìã àåä äàìò àîìò øúà ìëáå ú÷ôð

øîúà àäå) áãîá çé øâë( ïéâá àåä éåìä ãáòå 
 äéá øëùùéå àìëì ïàëøá äéðî àëùîàì

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב ” קכד עא
 ).הערת הזוהר(ב ” פו עב
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תאמר שהדודאים הללו פתחו את מעיה 
וישמע אליה "שהנה כתוב , לא, של רחל

הקדוש ברוך , "ים ויפתח את רחמהאלה
משום שאותם . הוא ולא דבר אחר

באותו , אף על פי שכוחם למעלה, הדודאים
, הכח שלהם לא נתמנה פקידת הבנים

. ולא בדבר אחר, שהרי הבנים תלויים במזל
, לא, ואם תאמר שהנה הם נבראו לחנם

  שהרי אפילו

 éàå äúà àìå àåä éø÷àã ïéàìò ïééç ïåðéàã
 åàì ìçøã àäòî åçúô íéàãåã ïéìàã àîéú

 áéúë àäã)úéùàøááë ì  ( äéìà òîùéå
éäìà"á÷ äîçø úà çúôéå í" àøçà äìî àìå ä

ðéàã ïéâá ïåäìã àìéçã áâ ìò óà íéàãåã ïå
 äãé÷ô éðîúà àì ïåäìã àìéç àåääá àìéòì
 àøçà äìîá åàìå ïééìú àìæîá ïéðá àäã ïéðáã
 àäã åàì åàéøáúà àðâîì ïåðéà àäã àîéú éàå

åìéôà:  
  äøåú éøúñ  

אלא , לא מתעורר לעולם העליון
כיון . כשאותם דודאים נותנים ריח לימין

והימין מתעורר , ןשהם נותנים ריח לימי
מיד העולם התחתון , לעולם העליון

, מה כתוב. מתעורר לשאול מה שצריך
ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי "

תן לי ברכות מאותה ההתעוררות של ". בנך
אז . אותם דודאים שמתעורר לצד הימין

משיב , העולם העליון בשמחה ובשעשוע
, "המעט קחתך את אישי"ואומרת , אליה
בעלה של העולם , ואם כך.  אל בתהכאם

אלא תשוקת , לא כך, העליון הוא יעקב
, האב תמיד אינה אלא כלפי הבת הזו

, שהבת הזו אהבתו אליה תמיד) שהיא(
, משום שהיא בת יחידה בין ששה בנים

ולכל אותם ששת הבנים חילק להם חלקים 
ואין לה , ולה לא חילק, ואוצרות ומתנות

 הוא משגיח בה ועל כל זה, ירושה כלום
באהבה שלו . בתשוקה ואהבה יותר מן הכל

וקרא , לא הספיק לו זה. הוא קורא לה בת
קרא לה אם , לא הספיק לו זה. לה אחות

קרא לה , לא הספיק לו זה. בשם אמו
, "והחכמה מאין תמצא"שכתוב , בשמו

ועל כן העולם העליון אומרת . חכמה ודאי
ו שכל אהבת, "המעט קחתך את אישי", לה

ועל זה בשעשוע ואהבה , נמשכה לך אליך
  .האם אל הבת

 ïåðéà ãë àìà äàìò àîìò éáâì øòúà àì
éáäé ïåðéàã ïåéë àðéîéì àçéø ïéáäé íéàãåãï 

 äàìò àîìò éáâì øòúà àðéîéå àðéîéì àçéø
 êéøèöàã äî àìàùì øòúà äàúú àîìò ãéî

 áéúë äî)ãé ì úéùàøá ( äàì ìà ìçø øîàúå
ãåãî éì àð éðú àåääî ïàëøá éì áä êðá éà

 àðéîé øèñ êáâì øòúàã íéàãåã ïåðéàã åøòúà
 äáâì áéúà òåùòùá äåãçá äàìò àîìò ïéãë

 úøîàå)åè íù ( àîàë éùéà úà êúç÷ èòîä
 á÷òé äàìò àîìòã äìòá éëä éàå àúøá éáâì

àáàã àúáåàéú àìà éëä åàì åäéàà åàì øéãú 
 àðã àúøá éáâì àìà åäéà)éäéàã (>éàäã< úá 

 úá éäéàã ïéâá øéãú äáâì äéìéã åîéçø
ïéðá úéù ïéá äàãéçéá ïéðá úéù ïåðéà ìëìå 

 úéìå âéìô àì äìå ïðúîå ïæáæáðå ïé÷ìåç ïåì âéìô
åäéà àã ìë ìòå íåìë àúåøé äìâ äá çâùà 

 äéìéã åîéçøá àìëî øéúé åîéçøå àúáåàéúá
 úåçà äì àø÷å àã äéì ÷éôñ àì úá äì àø÷

 äéì ÷éôñ àì àì äéîà íåùá íà äì àø÷ àã
äéîùá äì àø÷ àã äéì ÷éôñã áéúëã ) çë áåéà

áé ( àã ìòå éàãå äîëç àöîú ïéàî äîëçäå
äàìò àîìòääáâì úøîà å úà êúç÷ èòîä 

 ìòå êáâì êì êùîúà äéìéã åîéçø ìëã éùéà
àúøá éáâì àîéà åîéçøå àòåùòùá àã:  

                                                           

 ).א"נ( היינו החכמה א
 ).א"נ(ק "בנים שהם ו' היא בת בין ו' בנים אביה אוהבה וכמו כן המ'  שבת אחת בין וב
 ).א"נ( היינו החכמה ג
אבל החכמה ודאית אינה אלא החכמה  שקראה חכמה כמוהו על צד החביבו ורחימו דאבא לגבי ברתא ד

כשם אביה ' נ חכמה ודאי על המ"ן תמצא א"ש החכמה מאי"אין וזהעליונה שיצאה ונמצאת מהכתר דהיינו 
 ).א"נ(תתאה חכמת שלמה ' שכן נקרא חכמ

 ).א"נ( בינה ה
 ).א"נ( דמלכות ו
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לכן ישכב עמך ", מה היא משיבה
היא לשון " לכן"ום בכל מק". הלילה
אלא , "ישכב"מה זה , "ישכב. "שבועה

, שכיבה בכל מקום היא תיקון הנקבה לזכר
וזהו , להכניס בה ציור של כל האותיות

, ש זהו העולם העליון"י, ב"ש כ"י, "ישכב"
נקודה טמירה , הסוד של התורה

וזהו , ב אותיות"שמתעוררים אליה כ
ל להנחי"שכתוב , העולם הבא, ש"י, ב"ישכ

נקודה עליונה שמכניסה , ב"כ, "אוהבי יש
  .הסוד של כל התורה, ב האותיות"כל כ

 äìéìä êîò áëùé ïëì éäéà úáéúà äî
)åè ì úéùàøá(äòåáù ïëì øúà ìëá à éäéà 

 àðå÷ú øúà ìëá äáéëù àìà áëùé åäî áëùé
 ïååúàã àøåéö äá àìòàì àøåëã éáâì àá÷åðã

 åäéà àãå åäìë)áëùé( ]é"ë ù"á[é "ù åäéà àã 
äàìò àîìò ]ë"á[ àøéîè äãå÷ð àúééøåàã àæø 

ë äáâì øòúàã" ïååúà á)àãå> àåä <áëùé (
]áë ùé àäå[é "éúàã àîìò ùá áéúëã ) ç éìùî

àë (ùé éáäåà ìéçðäìâë " ìéòàã äàìò äãå÷ð á
ë ìë"àúééøåà ìëã àæø ïååúà á  

  æð÷/à  
  øäæ  

לדבר הזה הם סיוע לאותם שמתעכבים 
  .ולא נגזר עליהם אלא במזל, ותואינם עקר

 åàìå éáëòúîã ïåðéàì ïåðéà àòåéñ àã äìîì
 ïàø÷ò ïåðéà>àìå <)àìã( àìà åäééìò øæâúà 

àìæîá:  
" ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא"
אלא , אינו כך. הדבר הזה הוא חוצפה. 'וגו

שלא , מכאן למדנו ענותנותה של לאה
והיא הקדימה , אמרה דבר לפני אחותה

שהרי , דרך ואמרה לו בחשאי והודיעה לול
כי שכר "שכתוב , זה היה ברשות רחל

וכדי שלא . מרחל נטלה רשות, "שכרתיך
. אמרה לו בחוץ ולא בבית, ירע בעיני רחל

אלא בפתח של משכן לאה יצאה , ולא עוד
והכניסה את יעקב בפתח שבחוץ , החוצה

כדי שלא , למה. טרם שיכנס למשכן רחל
ולא תתחצף לפני ,  רחלתאמר דבר לפני

אם , אלא אמרה לאה, ולא עוד. אחותה
אינו דין להוציאו , יכנס יעקב למשכן רחל

. וכל זה למה. לכן הקדימה לו בחוץ, משם
וידעה , אלא שרוח הקודש התעוררה בלאה
כולם , שכל השבטים העליונים הללו

ודחקה השעה , קדושים יצאו ממנה
ה ולכן קרא, בחביבות לקדוש ברוך הוא

  .להם שמות בסוד החכמה

åâå àáú éìà øîàúå åúàø÷ì äàì àöúå '
)æè ì úéùàøá ( åàì åäéà àúåôéöç äìî éàä

ðò àðôéìåà àëäî àìà éëä åäéàå àúåðúå
 éäéàå éãî äúçà éî÷ äøîà àìã äàìã
 àòãåàå éàùçá äéì äøîàå àçøàì úîéã÷à

 áéúëã äåä ìçøã àúåùøá àäã äéì) úéùàøá
æè ì (ëù øåëù éë ïéâáå åùø úìéèð ìçøî êéúø

ðéòá ùéàáé àìãäà àìå øáì äéì äøîà ìçøã 
 äàìã àðëùî àçúô àìà ãåò àìå àúéáá
 ãò øáìã àçúôá á÷òéì äéì úìééòå øáì ú÷ôð
 àìã ïéâá àîòè éàî ìçøã àðëùîì ìåòéé àì

äúçà éî÷ óéöçú àìå ìçøã éî÷ äìî àîéúà 
 á÷òé ìåòéé éà äàì äøîà àìà ãåò àìå

ðëùîá ïéâá ïîúî äé÷ôàì àåä ïéã åàì ìçøã à
 äéì úîéã÷à êë>øáì< äàì àìà äîì éàä ìëå 

 éðä ìëã úòãéå äá úøòúà àùãå÷ã àçåø
 ú÷çãå äðî ïå÷ôé ïéùéã÷ åäìë ïéàìò ïéèáù

á÷ì àúåáéáçá àúòù" úàø÷ àéä êë ïéâáå ä
àúîëçã àæøá ïäîù ïåì:  

. רבי חייא ורבי יוסי היו הולכים בדרך
) שאנו(בכל פעם , יוסי לרבי חייאאמר רבי 

øàá éìæà ååä éñåé éáøå àééç éáøà àç" éñåé ø
 àðîæ ìëá àééç éáøì)ïðàã (>ïðéìæàã< àçøàá 

                                                           

 לה יותר ממה שנתנה ה שישכב החכמה עם הבינה ויתןישבועה והוי כאלו ברתא נשבעת בחי' נק'  והמא
 ).א"נ(לה 

 ).א"נ( בינה ב
י אלו "ושיעור הכתוב לכן בשבועה נשבעת אני שע' ב אתוון כו"ש דאעיל כל כ" חכמה ונקרא כן עג

. ב שהיא החכמה ומלת ישכב אשתמע לתרי אנפי"הנקרא יש יבא לשכב עמך כ' תתן לי אתה בישהדודאים 
 ).א"נ(ח "ז
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הקדוש , הולכים בדרך ועוסקים בתורה
וכעת הדרך , ברוך הוא מרחיש לנו נסים

והקדוש , נתעסק בתורה, הזו ארוכה לנו
פתח רבי חייא . ברוך הוא יתחבר עמנו

בראשון בארבעה עשר יום לחודש ", ואמר
שבעת ימים "וכתוב , "בערב תאכלו מצות

לחם "כתוב ".  עוניתאכל עליו מצות לחם
. בדבר הזה התעוררו בו החברים, "עוני

היו , כשהיו ישראל במצרים, אבל בא וראה
כשרצה הקדוש ברוך הוא . ברשות אחרת

נתן להם מקום של לחם , לקרב אותם אליו
, זה דוד המלך, מי העני. לחם עני, עוני

ולחם עוני ". כי עני ואביון אני"שכתוב בו 
. היא עוני, לי זכרנקבה ב, הזה נקרא מצה

כיון שקרבו , התקרבו למצה בהתחלה
הכניס אותם הקדוש ברוך הוא , אותם יותר

. והתחבר זכר עם נקבה, בדרגות אחרות
נקרא מצוה , כשמצה מתחברת בזכר, ואז

כי המצוה "זהו שכתוב . ו"בתוספת וא
ואחר כך , לכן מצה בראשונה, "הזאת
  .מצוה

>àúééøåàá ïðéòìå<á÷ " ïéñð ïì ùéçøî ä
 àúééøåàá ÷ñòúð ïì êéøà àã àçøà àúùäå

á÷å" øîàå àééç éáø çúô ïãäá âååãæé ä) úåîù
çé áé ( áøòá ùãçì íåé øùò äòáøàá ïåùàøá

 áéúëå úåöî åìëàú)â æè íéøáã ( íéîé úòáù
ìò ìëàú éàä áéúë éðò íçì éðò íçì úåöî åé

 ååä ãë éæç àú ìáà àééøáç äá åøòúà äìî
 àòá ãë àøçà àúåùøá ååä íéøöîá ìàøùé

á÷" éðò íçìã øúà ïåì áäé äéáâì ïåì àáø÷ì ä
 äéá áéúëã àëìî ãåã àã éðò ïàî éðò íçì

)à åô íéìäú ( éðò íçì éàäå éðà ïåéáàå éðò éë
 àøåëã àìá àá÷åð äöî éø÷à éåä àúåðëñî

áéø÷ã ïåéë àúéîã÷á äöî éáâì åáéø÷úàå ïåì 
á÷ ïåì ìééò øéúé" øáçúàå ïéðøçà ïéâøãá ä

 úøáçúà ãë äöî ïéãëå àá÷åðá àøåëã
àå úôñåúá äåöî éø÷à àøåëãá"åàää " ã

)àé ì íéøáã ( äöî êë éðéâá úàæä äåöîä éë
äåöî øúáìå àúéîã÷á:  

, בעודם הולכים שמעו קול אחד שאומר
סטו , ושלי האוהל הולכים בדרך עקוםמ

אל תרדו באהל בדרך קשור , למעלה
מזה נשמע , אמר רבי יוסי. שלמטה

שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמור את 
בין , עלו למעלה ונכנסו להר אחד. דרכינו

הואיל והקדוש ברוך , אמרו. סלעים חזקים
מה או , ֵנַרֶאה דבר, הוא רצה בדרך הזו

שבו על בקיעי י. הלכו. יתרחש לנו נס
אמר . תמהו. עלה להם איש אחד. הסלע

. אני מאנשי ארקא, אמר. מי אתה, רבי יוסי
, כן, אמר. ושם יש בני אדם, אמרו לו

מהם במראה אחר , וזורעים וקוצרים
. ועליתי אליכם להכיר מכם, משונים ממני

øîàã àì÷ ãç åòîù éìæà ååäã ãò  àøñôåè
àìéòì åèñ àçøàá ïîé÷ò ïåðè÷ãá ïåúçú àì 

ã àøè÷ã àøèñå÷áàúúìâ òîù éñåé éáø øîà 
á÷ã äðéî" àìéòì å÷éìñ ïéçøåà àøèðì éòá ä

ïéôé÷ú ïéøðè ïéá àøåè ãçá åìàòåã ìéàåä åøîà 
á÷å" àñéð åà éîçð äìî àã àçøàá àòá ä

àøðèã éòé÷á éáâ éáúé éìæà ïì ùéçøúàä ÷éìñ 
à åäååú ùð øá ãç ïåì" øîà úðà ïàî éñåé ø

à÷øà éùðàîåéà ïîúå äéì øîà àðà  àùð éðá ú
ïéãöçå ïéòøæå ïéà øîàæàøçà åæéçá åäééðî ç 

 äî åëééðî òãðîì åëééáâ àð÷éìñå éàðî ïééðùî
à äá ïåúàã àòøàã äéîù"õøà ìè àëäã ïéâá 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ”קודי רלה עפ' ו זכר ככתוב בפ"שהוא'  פיא
' א פירבעלי אדרא יושבי אהלים הולכים בדרך עקום הסירו לילך למעלה אל ראש ההר ומלת טוספ'  פיב

 ).א"ד(ועל לקיטונא ' כי תרגום ויבא החדר. ר ואהלדח' קטנון פי שר ומושל ומלת
 ).א"ד( ולא תהיו יורדים באהל הדרך הקשור ויורד למטה ג
 ).א"ד('  סלעים חזקיד
 ).א"ד( בקיעת הסלע ה
 ).א"ד(ב "ויקרא ט ע' ארצות ע' מז'  הוא או
 ).א"ד( וקוצרים ז
ד "ח דף יג ע"נדפס בז. א"ש בד"עיין מ ).א"ד(י ואינו בדפוס "בראשית כ' בשני ראשים כנזכר בפ'  פיח

ר ב כל המאמ"ושם מבואר דזאת הארץ תבל עש' וכו) ס שם"יש ט(רין רישין תדפוס וויניציאה ואינון ב
 ).א"נ) (ן"מאי(

' ל ב"ולעיל דף ט' ש לקמן דף ג"ארצות כמ'  פירוש ארץ תבל כי זאת העליונה נקראת תבל רביעית לזט
 ).א"נ(ב "הרש. ש"ע
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, אמר לו. מה שמה של הארץ שאתם בה
, משום שכאן שורה ארץ החיים, ארץ

יצא "מזו ". ארץ ממנה יצא לחם"שכתוב 
ואם , בשאר הארץ לא יצא לחם". לחם
בינתיים נכנס . לא משבעת המינים, יוצא

ודאי הקדוש ברוך , אמרו, תמהו, למקומו
  .הוא רוצה לעורר אותנו באיזה דבר

 áéúëã àéøù íééçä õøà àëäã ïéâá) çë áåéà
ä ( øàùá íçì àöé éàäî íçì àöé äðîî õøà

 úòáùî åàì ÷éôð éàå íçì àöé àì àòøà
àì ìàò éëäãà ïéðéîä éàãå åøîà åäååú äéøú

á÷"äìîá ïì àøòúàì éòá ä:  

ודאי על הפסוק הזה , אמר רבי חייא
זכרתי שלמדתי מסבי דבר אחד , שאמרת

שנתן להם הקדוש ברוך הוא , עליון בפסח
ואחר כך . לישראל הלחם הזה מארץ החיים

והנה בארנו , הלחם הזה. לחם מן השמים
  ,שאדם, עוד היה אומר. את הדבר

à"àééç ø àðøéëã úøîàã àø÷ éàä ìò éàãå 
 áäéã çñôá äàìò äìî ãç éàáñî àðôéìåàã

á÷ ïåì" øúáìå ééçã àòøàî àã íçì ìàøùéì ä
 åú äìî àðîé÷åà àäå àã íçì íéîùä ïî íçì

øáã øîà äåä) áø(:  
  äøåú éøúñ  

, לא כתוב ישכב עמך יעקב". ישכב"וזהו 
אותו הטמיר שראוי , אלא ישכב עמך

והכל בהתעוררות של , להתעורר אליך
  .והכל כתוב באהבה, דודאים) שכלם(אותם 

 áéúë àì á÷òé êîò áëùé áëùé àåä àãå
 àøòúàì éæçúàã àøéîè àåää êîò áëùé àìà

 åøòúàá àìëå êáâì>ïåðéàã<) åäìëã ( íéàãåã
åîéçøá áéúë àìëå  

  æð÷/á  
  øäæ  

לא יודע דבר עד , כשיוצא לעולם הזה
מתעורר , ל לחםכיון שאוכ. שטועם לחם
, כך כשיצאו ישראל ממצרים. לדעת ולהכיר

עד שהטעים להם , לא היו יודעים דבר
, הקדוש ברוך הוא לחם מן הארץ הזו

ואז נכנסו , "ארץ ממנה יצא לחם"שכתוב 
ישראל לדעת ולהכיר את הקדוש ברוך 

ותינוק לא יודע ולא מכיר עד שטועם . הוא
א ישראל לא ידעו ול. לחם של העולם הזה

הכירו בדברים שלמעלה עד שאכלו לחם 
, ואז ידעו והכירו את אותו מקום, עליון

ורצה הקדוש ברוך הוא שישראל ידעו יותר 
, ולא ַיכלו, באותו מקום שראוי לארץ הזו

, ומי הוא. עד שטעמו לחם מאותו המקום
הנני ממטיר לכם לחם מן "שכתוב , שמים

. ואז ידעו והסתכלו לאותו מקום". השמים
ועד שלא (, ד שאכלו לחם מאותו מקוםוע

לא ידעו דבר , )אכלו לחם מאלו המקומות
ודאי , אמר. בא רבי יוסי ונשקו. ולא הכירו

, על זה העיר אותם הקדוש ברוך הוא בזה
ועל כן הראשית של ישראל לדעת היה 

בעודם הולכים ראו שני . קמו והלכו. הלחם
. אחד זכר ואחד נקבה, ]מין פרי[דרמוסקין 

אין לנו דבר בעולם שאינו , ר רבי יוסיאמ

 ãò éãî òãé àì àîìò éàäì ÷éôð ãë ùð
 òãðîì øòúà àîäð ìéëàã ïåéë àîäð íéòèàã

òãåîúùàìåà àì íéøöîî ìàøùé å÷ôð ãë êë 
á÷ ïåì íéòèàã ãò éãî éòãé ååä" éàäî íçì ä

 áéúëã õøà)ä çë áåéà ( äðîî õøà íçì àöé
òãåîúùàìå òãðîì ìàøùé åìàò ïéãëåà äéì 

á÷ì" ä>å<òãåîúùà àìå òãé àì à÷åðéà ãò 
 àìå åòãé àì ìàøùé àîìò éàäã àîäð íéòèã
 íçì åìëàã ãò àìéòìã ïéìîá åòãåîúùà
 àòáå øúà àåääá åòãåîúùàå åòãé ïéãëå äàìò

á÷" éæçúàã øúà àåääá øéúé ìàøùé ïåòãðéã ä
éëé àìå õøà éàäì àåääî íçì åîòèã ãò åì

øúàà áéúëã íéîù åäéà ïàîå )ã æè úåîù (
 åòãé ïéãëå íéîùä ïî íçì íëì øéèîî éððä
 àåääî íçì åìëàã ãòå øúà àåääá åìëúñàå

 øúà>ð"éøúà ïéìàî íçì åìëà àìã ãòå à< àì 
 äé÷ùðå éñåé éáø àúà åòãåîúùà àìå éãî åòãé

ì øòúà àã ìò éàãå øîàåá÷ ï"òå éàäá ä àã ì
 ãò åìæàå åî÷ äåä íçì òãðîì ìàøùéã àúåøéù

ïé÷ñåîøã éøú åîç åìæà ååäãá ãçå øëã ãç 

                                                           

  ).ד"ב קלג ע"ה ח"דע(א "כלומר ז). ו"לש(א "לקמן רמו ע א
 כן כאלו הם שתי כיצד מברכין הביאו לפניו כרוב ודורמסקין והם זכר ונקבה ואולי נקראו'  מין פרי בפב

 ).א"ד(לשון דו פרצופין ם מדו שני' מסקין ופירו "תיבות ד
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à àá÷åð" éåä àìã àîìòá äìî ïì úéì éñåé ø  .כך גם בים, וכל מה שבארץ, זכר ונקבה
àîéá éîð éëä àòøàá éã äî ìëå àá÷åðå øëã:  

ויבא יעקב מן ", פתח רבי יוסי ואמר
. 'וגו" השדה בערב ותצא לאה לקראתו

הרי ,  ידעהמנין, "ותצא לאה לקראתו"
אמרו שגעה החמור ולאה ידעה ויצאה 

זהו . אליו וגרם לו שיצא ממנה יששכר
אל תקרי ַגֶרם , "יששכר חמור גרם"שכתוב 

, אמרה לאה. שהחמור גרם לו, אלא ָגַרם
, ודאי ידעתי שאם יכנס יעקב במשכן רחל

אלא אחכה לו כאן , אין לי להוציא אותו
אי כי שכר שכרתיך בדוד. "ויכנס במשכני

משום שנוח , "בדודאי בני"מה זה , "בני
. שאלו מסייעים להוליד, ליעקב על זה

ויעקב היה יודע שהדבר לא עומד 
  .אלא למעלה, בדודאים

 øîàå éñåé éáø çúô)æè ì úéùàøá ( àáéå
åâå åúàø÷ì äàì àöúå áøòá äãùä ïî á÷òé '

 àòâã åøîà àä úòãé àðî åúàø÷ì äàì àöúå
àøîçà÷ôðå úòãé äàìå  ÷ôðã äéì íéøâå äéì ú

ää øëùùé äðî" ã)íùãé èî  ( øåîç øëùùé
 äéì àîøâ àøîçã íøâ àìà íøâ éø÷ú ìà íøâ
 á÷òé ìåòéé éàã àðòãé éàãå äàì úøîà
 êéøåà àìà äéì à÷ôàì éì úéì ìçøã àðëùîá

äéìá êéúøëù øåëù éë éðëùîá ìåòééå àëä 
 éðá éàãåãá)æè ì íù ( ïéâá éðá éàãåãá éàî

 àçéðã ïéòééñî ïéìàã àã ìò á÷òéì äéì
 àîéé÷ àì äìîã òãé äåä á÷òéå àãìåàì

àìéòì àìà íéàãåãá:  
מושיבי עקרת הבית אם ", פתח ואמר

רוח , אמר רבי חייא". הבנים שמחה הללויה
זו " מושיבי עקרת הבית", הקודש אומרת

מושיבי . "זו לאה" אם הבנים שמחה", רחל
ם א", זה העולם התחתון" עקרת הבית
, זה העולם העליון) הללויה" (הבנים שמחה

  ".הללויה"לכן 

 øîàå çúô)è âé÷ íéìäú ( úø÷ò éáéùåî
à äéåììä äçîù íéðáä íà úéáä" àçåø àééç ø

àùãå÷ã) á"ä(éáéùåî øîà÷ â àã úéáä úø÷ò 
 úø÷ò éáéùåî äàì àã äçîù íéðáä íà ìçø
 äçîù íéðáä íà äàúú àîìò àã úéáä

)äéåììä (ìò àîìò àãéðéâá äàãäéåììä êë :  
כל השבטים הללו הם , אמר רבי יהודה

. וכולם כדוגמא שלמעלה, תקונים שלמטה
לקחת ממנו , "כי שכר שכרתיך", בא וראה

לך " שכר שכרתיך. "תורה, ומי הוא, הגוף
  שכר. "לגופך ממש

à" àúúìã ïéðå÷ú ïéèáù ïéìà ìë äãåäé ø
øåëù éë éæç àú àìéòìã àðååâë åäìëå ïåðéà 

àîå àôåâ äéðî àáñðì êéúøëùï äøåú åäéà 
øåëù ùîî êôåâì êì êéúøëù øåëù:  

  äøåú éøúñ  
ויבא ". "ויבא יעקב מן השדה בערב"

מאותה השדה , זו תפארת הקדושה, "יעקב
אשר "שכתוב בו , שלוקחת את כל הברכות

אלא בערב , "בערב"למה , "בערב". "'ברכו ה
 ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות"שכתוב 

בזמן שהתעורר יצחק אביו לשדה , "ערב
שהרי יצחק לא מתעורר , הזו ולקח אותו

כיון שהסתלק יעקב משם . לשדה הזו
, השאיר את השדה הזו ליצחק אביו, בערב

  .והוא עלה באותו הזמן למעלה

 áøòá äãùä ïî á÷òé àáéå)æè ì úéùàøá (
àùéã÷ úøàôú àã á÷òé àáéåä äãù àåääî 

éúëã ïàëøá ìë èé÷ðã äéá á)íùæë æë (  øùà
åäé åëøá" áøòá éàîà áøòá ä] áøòá àìà

 áéúëã ãòáøò úåðôì[ ÷çöé øòúàã àðîæá 
äãù éàä éáâì éåáà) áøòá àìà( àöéå áéúëã 

áøò úåðôì äãùá çåùì ÷çöé > àäã äéì èé÷ðå
äãù éàä éáâì øòúà àì ÷çöé< ÷ìúñàã ïåéë 

 éåáà ÷çöéì äãù éàä ÷éáù áøòá ïîúî á÷òé
äéàåàìéò éáâì àðîæ àåääá ÷éìñ å:  

                                                           

 ).א"ד( שצעק החמור א
 ).א"ד( אמתין לו ב
 ).הערת הזוהר(א ” קנד עג
 ).הערת הזוהר(א ” קנד עד
  ).ד"ש מד ע"הקדו(ק "דהיינו כל הו ה
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האם , "ותצא לאה לקראתו", מה כתוב
, "אלי תבוא"ותאמר . העליונה לבן היחיד

לברך אותך ולהרוות אותך , תחת כנפי
הנה עת רצון . בתפנוקים ועדונים עליונים

לאותה , ועונג לתת לך נחת רוח עליונה
כיון . טרם שישרף בחוזק של יצחק, השדה

וישכב "אז , חת כנפיהשלקחה את יעקב ת
, שסתום מן הכל, "הוא". "עמה בלילה הוא

שכל הברכות וכל הקדושות יוצאות , "הוא"
מי , "הוא"לא כתוב יעקב אלא . משם

וטרם מזדמן אליה . שראוי להתעורר אליה
מי שלוקח אותם הקדושות , תחת כנפיה

לא מתמלא אלא מהנקודה , והברכות
 כן ועל, הנסתרת של אותו עולם העליון

והכל כדוגמת סוד , הדודאים מעוררים הכל
הקדוש ברוך , מה זה ראובן, "ראובן. "עליון

לכו חזו "שכתוב , הוא ֹשם ֵשמות בארץ
  ".אשר שם שמות בארץ' מפעלות ה

 áéúë äî)æè ì íù ( åúàø÷ì äàì àöúå
 àåáú éìà øîàúå àãéçé àøá éáâì äàìò àîà

é÷åðôúá êì äàååøìå êì àëøáì éàôãâ úåçú ï
 àä ïéàìò ïéðåãòå]ïãéò) [ïãò( àâåðòå àåòø 

 êì áäéîì>äàìéò àçåøã àçééð< àåää éáâì 
 àè÷ðã ïåéë ÷çöéã àô÷åúá ã÷åúé àì ãò äãù

 ïéãë àäôãâ úåçú á÷òéì)íù ( äîò áëùéå
 ïàëøá ìëã àåä àìëî íéúñã àåä àåä äìéìá
 àåä àìà áéúë àì á÷òé ïîúî é÷ôð ïéùåã÷ ìëå

 ïàî>éæçúàã <)ãéåçúà( ãòå äáâì àøòúàì 
)àäãàïéîæ ] (ïéîæã[ ïàî àäôãâ úåçú äáâì 

 éìîúà àì ïàëøáå ïàùéã÷ ïåðéà èé÷ðã>àìà< 
 ìòå äàìò àîìò àåää àøéîè äãå÷ðî>àã <

)êë( àðååâë àìëå àìë éøòúî íéàãåã >ã< àæø
 éåù àåä êéøá àùãå÷ ïáåàø éàî ïáåàø äàìò

 áéúëã àòøàá ïäîù)è åî íéìäú ( åëì åæç
îåäé úåìòô"õøàá úåîù íù øùà ä  

  çð÷/à  
מכאן מי . להוליד את דמותך" שכרתיך

יורש את העולם הבא , שעוסק בתורה
, יורש העולם הבא. ויורש את נחלת יעקב

כי יש שכר ", יש שכר, "יששכר"שכתוב 
להנחיל אוהבי יש "וכתוב , "לפעולתך

  ".ואוצרותיהם אמלא

àî àëäî êð÷åéã àãìåàì êéúøëù éòìã ï
 àúðñçà ïéñçàå éúàã àîìò ïéñçà àúééøåàá
 ùé øëùùé áéúëã éúàã àîìò ïéñçà á÷òéã

 øëù)åè àì äéîøé ( áéúëå êúìåòôì øëù ùé éë
)àë ç éìùî ( íäéúåøöåàå ùé éáäåà ìéçðäì

àìîà:  
אמר רבי ". כי ילדתי לו ששה בנים"

אלו מעלה ומטה וארבעת הצדדים , חזקיה
צריך לו , יך באחדומי שמאר. של העולם

להמליך את הקדוש ברוך הוא למעלה 
. והיינו אחד, ולמטה ולארבעת צדדי העולם

, "על הרי בתר"כתוב , אמר רבי חזקיה
הרי "מי הם ". על הרי בשמים"וכתוב 
אלו ששת הבנים של לאה , "בשמים

, והם שנים עשר, שכוללים ששה אחרים
, משום שכל אחד כלול בחבירו, והם ששה

אם הבנים שמחה "לקיים , ליהםולאה ע
לא תקח האם על "ועל כן כתוב ". הללויה
משום שהוא העולם הנסתר ולא , "הבנים
שלח תשלח את האם ואת "ועל כן , הנגלה

משום שהוא העולם , "הבנים תקח לך
ואת הבנים תקח . "שנסתר ולא נתגלה כלל

כי שאל נא לימים "היינו שכתוב , "לך

íéðá äùù åì éúãìé éë) ë ì úéùàøá( øîà 
 ïéìà äé÷æç éáø]àúúå àìéò) [éàúúå éàìò( 

 éòá ãçàá êéøàã ïàîå àîìòã ïéøèñ òáøàå
ì àëìîàì äéìá÷" òáøàìå àúúå àìéòì ä

 áéúë äé÷æç éáø øîà ãçà åðééäå àîìòã éøèñ
)æé á øéù ( áéúëå øúá éøä ìò)ãé ç íù ( éøä ìò

 ïéðá úéù ïéìà íéîùá éøä ïåðéà ïàî íéîùá
 ïåðéàå øñéøú ïåðéàå ïéðøçà úéù ïììëàã äàìã

ïéâá úéùá åäééìò äàìå äéøáçá ìéìë ãç ìëã 
 àîéé÷ì)è âé÷ íéìäú (íà äçîù íéðáä 

 áéúë àã ìòå äéåììä)å áë íéøáã ( ç÷ú àì
 àìå àéñëúàã àîìò åäéàã ïéâá íéðáä ìò íàä
 úàå íàä úà çìùú çìù àã ìòå àéìâúà

êì ç÷ú íéðáä) æ áë íù( àîìò åäéàã ïéâá 
 ç÷ú íéðáä úàå ììë àéìâúà àìå àéñëúàã

                                                           

 ).ו"דפ(דלא  א
 ).הערת הזוהר(א ” רמא עב
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ים ועד קצה ולמקצה השמ' ראשונים וגו
". הרי בשמים"וכל אלו נקראים ". השמים

שכתוב , "הרי בתר"מכאן ולמטה נקראו 
, "ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים"

  .ההרים של הפרוד

 áéúëã åðééä êì)íùáì ã  ( íéîéì àð ìàù éë
íéðåùàøàåâå ' íéîùä äö÷ ãòå íéîùä äö÷îìå 

 ïåø÷à àúúìå ïàëî íéîùá éøä ïåø÷à éðä ìëå
øúá éøäá áéúëã )é á úéùàøá ( ãøôé íùîå

àãåøôã éøåè íéùàø äòáøàì äéäå:  
בני השפחות קשרו , אמר רבי ייסא

. ארבעה קשרים שהצטרכו לתיקון, קשרים
שלכן יוצאים החוצה , ואמר רבי אלעזר

, ל גב שכולם אחדואף ע, אותם הקשרים
ועל . בדרך ישרה, ומכאן והלאה כולם אחד

זהו . כן כל השבטים עולים בעדות למעלה
ששם עלו שבטים שבטי יה עדות "שכתוב 

  ".'לישראל להודות לשם ה

ïéøù÷ åøéù÷ úåçôùä éðá àñéé éáø øîàâ 
 éáø øîàå àðå÷úì åëéøèöàã ïéøù÷ òáøà

å ïéøù÷ ïåðéà øáì é÷ôð êë ïéâáã øæòìà ìò óà
 çøàá ãç åäìë äàìäìå ïàëîå ãç åäìëã áâ
 àúåãäñá ïé÷ìñ ïéèáù åäìë àã ìòå øùéî

ää àìéòìã" ã)ã áë÷ íéìäú ( íéèáù åìò íùù
åäé íùì úåãåäì ìàøùéì úåãò äé éèáù"ä:  

ויהי כאשר "כתוב , ואמר רבי אלעזר
מה ראה יעקב ', וגו" ילדה רחל את יוסף

 שנולד וטרם, ללכת לדרכו כשנולד יוסף
אלא הנה . יוסף לא רצה ללכת לדרכו

ובא . שראה שנולד שטנו של עשו, פרשוה
, יוסף השלים את מקומו אחריו, וראה

וכאן סיום , שנקרא צדיק, ויוסף זכה לו
רצה , כיון שראה יעקב שנשלם הגוף. הגוף

. וסיום הגוף הוא הברית, הגוף ללכת לדרכו
, ועם כל זה בנימין השלים את החשבון

וכי לא , ואם תאמר.  נשלמו שנים עשרשבו
, ידע יעקב שעד עכשיו לא נשלמו השבטים

למה לא חיכה עד . אף על גב שנולד יוסף
אלא . שנולד בנימין ויושלמו השבטים

ודאי , אמר. יעקב עשה בחכמה וידע הדבר
הנה ידעתי , אם ישתלמו כאן כל השבטים

, שהתיקון של מעלה שרוי עליהם כראוי
אלא ,  צריכים שישתלמוובארץ הזו לא
  .בארץ הקדושה

 áéúë øæòìà éáø øîàå)äë ì úéùàøá ( éäéå
åâå óñåé úà ìçø äãìé øùàë ' á÷òé àîç äî

 àì ãòå óñåé ãéìéúà ãë äéçøàì êäéîì
 àä àìà äéçøàì êäéîì àòá àì óñåé ãéìéúà
 éæç àúå åùòã àðèù ãéìéúàã àîçã äåî÷åà

á äéúëåã íéìùà óñåéàäéøúã óñåéå  äéì éëæ
 àîçã ïåéë àôåâã àîåéñ àëäå ÷éãö éø÷àã
 äéçøàì êäîì àôåâ àòá àôåâ íéìúùàã á÷òé

 àåä àôåâã àîåéñå>úéøá< ïîéðá àã ìë íòå 
 éàå øñéøú åîéìúùà äéáã àðáùåç íéìùà
 àì ïòë ãòã á÷òé òãé äåä àì éëå àîéú
 éàî óñåé ãéìéúàã áâ ìò óà ïéèáù åîéìúùà

 ãò êéøåà àì àîòè>ããéìéúé <)ãéìéúàã( 
 àúîëçá á÷òé àìà ïéèáù åîéìúùéå ïîéðá
 àëä åîéìúùà éà éàãå øîà òãé äìîå ãáò
 àéøù àìéòìã àðå÷úã àðòãé àä ïéèáù åäìë
 éòáéì àì àã àòøàáå úåàé à÷ãë åäééìò

>åîéìúùéã<àùéã÷ àòøàá àìà :  
שכל שנים עשר , בא וראה שכך הוא

, ןהשבטים הם תיקון של העולם התחתו
ולקחה את , מתה רחל, וכיון שנולד בנימין

. המקום העולם התחתון הזה להתקן בהם
ועל כן לא נולד בנימין אלא בארץ 

ואני בבואי מפדן "זהו שכתוב . הקדושה
ושם , "מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך

 àåä éëäã éæç àú]åäìëã) [åäìëáã( øñéøú 
åäðéð äàúú àîìòã àðå÷ú ïéèáùä ïåéëå 

 éàä àúëåã àìèðå ìçø úúéî ïîéðá ãéìéúàã
 àì àã ìòå åäá àð÷úúàì äàúú àîìò

 àòøàá àìà ïîéðá ãéìéúà>àùéã÷<ää " ã
)íùæ çî  (ò äúî ïãôî éàáá éðàå õøàá ìçø éì

                                                                                                                                                                                     

  . באריכות לעניין איפה מותר ללמודמה שביארו, א"ד וכא ע"א כ ע"ביאורים ח' עי א
 ).הערת הזוהר(ב ” כט עב
 ).הערת הזוהר(א ”קנד ע ג
 ).ו,דפ(בתריה  ד
  .א עד סוף הפרק"ש מה ע"הקדו' עי ה
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ונטלה את מקום העולם , מתה רחל
וכל זמן . התחתון הזה להתיישב בבית שלם

ם התחתון אינו נתקן העול, שרחל קיימת
הבית ) למעלה(נטלה , מתה רחל. בהם

למה לא מתה לאה , ואם תאמר. בשלמותו
אלא משום שהבית הוא , באותו הזמן

, והכל היו ממנו להתקן, בעולם התחתון
ולכן לא מתה , ולא מן העולם העליון

, וכל מעשי לאה הם בנסתר. באותה שעה
משום שהעולם העליון הוא בנסתר ולא 

ולכן לא נזכרה מיתתה של לאה , בנגלה
  .כמיתתה של רחל

 éàä àúëåã àìèðå ìçø úúéî ïîúå êøãá ïòðë
 ìëå àúîéìù àúéáá àáùéúàì äàúú àîìò
 àð÷úúà àì äàúú àîìò àîéé÷ ìçøã àðîæ

úúéî åäáà àìèð ìçø )àìéòì ( åîéìùá àúéá
 àðîæ àåääá úúéî àì éàîà äàì àîéú éàå

ìëå åäéà äàúú àîìòá àúéáã ïéâá àìàåäá 
 äéðî>ååä< àð÷úúàì  ïéâáå äàìò àîìòî åàìå

 äàìã éåãáåò ìëå àúòù àéääá úúéî àì êë
 åäéà äàìò àîìòã ïéâá ïåðéà àéñëúàá
 øëãà àì êë ïéâáå àéìâúàá åàìå àéñëúàá

ìçøã äúúéîë äàìã äúúéî:  
משום שהעולם , ובא וראה שכך זה ודאי

והעולם התחתון , העליון כל דבריו בנסתר
לאה במערת לכן נתכסתה , כל דבריו בנגלה

זו בנסתר וזו . ורחל בדרך הגלויה, המכפלה
, ובנסתר העולם העליון נרשם. בגלוי

ותאמר לאה באשרי כי אשרוני "שכתוב 
  לכן כל. (ולכן קראה שמו אשר, "בנות

 éæç àúå>éàãå àåä éëäã< àîìòã ïéâá 
 ìë äàúú àîìòå àéñëúàá éåìî ìë äàìò

úøòîá äàì àéñëúà êë ïéâá àéìâúàá éåìî à
 àøúñá àã àçøåàã àééåìâá ìçøå àúìôëã

 àéìâúàá àãå> äàìò àîìò àéñëúàáå
 áéúëã íéùøúà)íùâé ì  ( éøùàá äàì øîàúå

øùà äéîù äàø÷ êë ïéâáå úåðá éðåøùà éë< 
)ìë êë ïéâá  

  çð÷/áâ  
הברכות של שני העולמות בנגלה 

שהרי , ולכן הכל אחד). ועם כל זה, ובנסתר
, ]כאן[כך גם . ליוןהכל הוא מן העולם הע

זה בנגלה וזה , שני עולמות, ובכל מקום
ואנו לא מברכים את הקדוש ברוך , בנסתר

' ברוך ה"שכתוב , הוא אלא בשני עולמות
לכן ". אלהי ישראל מן העולם ועד העולם

וקוראים , א"קוראים לעולם העליון הו
משום שהוא ברוך , ה"לעולם התחתון את

זהו . דיקמן העולם העליון על ידי הצ
. 'וגו" מציון שוכן ירושלים' ברוך ה"שכתוב 

כדוגמא זו , בא וראה. ודאי מציון הוא ברוך
זה בנגלה וזה , שני עולמות הם' ה' ה

, ועל כן מפסיק הטעם ביניהם, בנסתר
  .ומהעולם הזה ועד העולם הזה הכל אחד

 àéñëúàáå àéìâúàá ïéîìò ïéøúã ïàëøá
àã ìë íòå (àã ïéâáåãã ãç àìë  éåä àìë àä

éîð éëä äàìò àîìòîä ïéîìò ïéøú øúà ìëáå 
 ïðéëøáî àì ïðàå àéñëúàá àãå àéìâúàá àã

á÷ì" áéúëã ïéîìò ïéøúá àìà ä) å÷ íéìäú
çî (åäé êåøá"äìà ä"ìàøùé éå ãòå íìåòä ïî 

íìåòäæåä ïðéø÷ äàìò àîìò êë éðéâá " ïðéø÷å à
äàúú àîìòìçúà " àîìòî êåøá åäéàã ïéâá ä

äàìòää ÷éãöã àãé ìò " ã)àë äì÷ íù ( êåøá
åäé"åâå íìùåøé ïëåù ïåéöî ä ' åäéà ïåéöî éàãå

åäé àã àðååâë éæç àú êåøá"åäé ä" ïéøú ä
ïéîìòè ìòå àéñëúàá àãå àéìâúàá àã åäðéð 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ”ב קס ע” עהא קע”ב קעד ע” קסה עא
 ).ו"דפ(וכלא  ב
 @@@ק"חסר דפ ג
 .מ" נמחק בדפ–  ובגין דאד
  ).ד"ש מט ע"נוסף בהקדו(כולא הוי מעלמא תתאה  ה
 ).הערת הזוהר(ב ” קנג עו
 .'ם פרק הח שער הזווגי"ע' עי ז
 ).הערת הזוהר(ב ”שמות קלח ע ח
 ).הערת הזוהר(א ” נשא קלח עט
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ãç àìë àã àîìò ãò àã:  
. 'וגו" ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף"

בא וראה השלמות של , ודהאמר רבי יה
. שלא רצה ללכת אלא ברשות לבן, יעקב

למה לא הלך פעם אחרת , ואם תאמר
אלא משום שפחד יעקב שלא , ברשותו

יעזוב אותו וישתלמו שנים עשר שבטים 
כיון שראה שהגיעה , ועל כן, בארץ אחרת

ויברח "כמו שנאמר , ברח, שעתו של בנימין
, נימיןשכיון שנולד ב". הוא וכל אשר לו

נקשרה השכינה בכל השבטים ונטלה הבית 
, ויעקב היה יודע בסוד החכמה. עם כולם

, שכאשר ישתלמו שנים עשר שבטים
ורחל , שהשכינה תתקשט ותתקשר עמם

  .והיא נוטלת את הבית, תמות

åâå óñåé úà ìçø äãìé øùàë éäéå ') úéùàøá
äë ì( øîàà àúåîéìù éæç àú äãåäé éáø 

îì àòá àìã á÷òéã éàå ïáìã äéúåùøá àìà ìæé
ìéæà àì éàîà àðéøçà àðîæ àîéúá äéúåùøá 

]àìà[ äéì ÷åáùé àìã á÷òé ìéçãã ïéâá 
 àã ìòå àøçà àòøàá ïéèáù øñéøú åîéìúùéå
 úàã äîë çøá ïîéðáã àúòù àèîã àîçã ïåéë

 øîà)àë àì íù ( ïåéëã åì øùà ìëå àåä çøáéå
 åäìëá àúðéëù úøù÷úà ïîéðá ãéìéúàã

áù àæøá òãé äåä á÷òéå åäìëá àúéá àìèðå ïéè
 ïéèáù øñéøú åîéìúùé ãëã àúîëçã

øù÷úúå èù÷úú àúðéëùãâ åäá ]úåîú ìçøå [
)úúéî ìçø(àúéá àìèð éäéàå :  

העולם התחתון , כך למדנו, בא וראה
אלא שלא , נראה ליעקב כמו שנראה למשה

יכלה עד שהיו שנים עשר שבטים בבית 
, רחל) נדחתה(הרה ואז נט, להתקשר עמם

והיא נטלה את הבית בכל השבטים והיתה 
מושיבי עקרת "ואז ודאי , עיקר הבית

הנה הגיע הזמן , אמר יעקב". הבית
ודאי ירד , שנשלמו שנים עשר השבטים

, העולם שלמעלה לבית להתקשר עמם
, אם תמות כאן. ועניה הזאת נדחית לפניו
אלא , ולא עוד, לא אצא מכאן לעולמים

לכן , זו לא ראוי להשלים את הביתבארץ ה
טרם ישתלמו ', וגו" ויהי כאשר ילדה"

  .השבטים

 éæçúà äàúú àîìò àðôéìåà éëä éæç àú
 àìã àìà äùîì éæçúàã äîë á÷òéì äéì
 àúéáá ïéèáù øñéøú ååäã ãò úìéëé

 úàéëãúà ïéãëå åäá àøù÷úàì)ð"úééçãúà à (
úåäå ïéèáù åäìåëá àúéá éäéà àìèðå ìçøã 

ø÷ò ïéãëå àúéáã à)è âé÷ íéìäú ( éáéùåî
 àðîæ àèî àä á÷òé øîà éàãå úéáä úø÷ò

 àîìò éàãå ïéèáù øñéøú åîéìúùàã)ã( àìéòì
 àã àúåðëñîå åäá àøù÷úàì àúéáì àåä úåçé

 àì àëä úåîú éà äéî÷ àééçãúà]÷åôà) [÷åôé( 
 àì àã àòøàá àìà ãåò àìå ïéîìòì àëäî

 êë ïéâá àúéá àîìùàì éæçúà)áäë ì úéùàø (
åâå äãìé øùàë éäéå 'ïéèáù åîéìúùà àì ãò:  

ודאי יפים הם , שמע רבי שמעון ואמר
. וזה עולה על הכל, כל דברי רבי יהודה

, למה לא הלך לו לדרכו מיד, ואם תאמר
, אלא כל זמן שרחל לא התעברה מבנימין

, כיון שהגיע הזמן של בנימין, התעכב שם
, יתעכב שםכדי שלא , ברח ולא בקש רשות

) שלא(ויתחבר יעקב בכל השבטים במקום 
  .שצריך

 éáøã éåìî ìë éàãå øîà ïåòîù éáø òîù
 éàîà àîéú éàå àìë ìò ÷éìñ àãå øéôù äãåäé
 àì ìçøã ïîæ ìë àìà ãéî äéçøàì äéì ìæà àì
 àðîæ àèîã ïåéë ïîú áëòúà ïîéðáî àøáòúî
 áëòúé àìã ïéâá àúåùø àòá àìå ÷øò ïîéðáã

úéå ïîúç àøúàá ïéèáù åäìåëá á÷òé øá
)àìã( ]ã[êéøèöà:  

וילך משה וישב אל יתר ", רבי אבא פתח
משה היה רועה את , בא וראה. 'וגו" חותנו

וכשרצה . ודיורו היה עמו, צאן חותנו יתרו
שהיה , ויעקב. לא הלך אלא ברשותו, ללכת

 çúô àáà éáø)çé ã úåîù ( áùéå äùî êìéå
åâå åðúåç øúé ìà ' åøúéã àðò éòø äùî éæç àú

 àì ìæéîì éòá ãëå äéá äåä äéøåéãå äåä éåîç

                                                           

 .)וכן בדרך אמת, הערת הזוהר(ת "א בס” נדפס דף קסה עא
 ).מ"דפ(אזל  ב
  .מ"נמקח בדפ. נמחק בדרך אמת ג
 ).מ,דפ(והוה  ד
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למה לא , ודיורו תמיד היה עם לבן, שלם
באר שלא אלא הרי נת. בקש ממנו רשות

שהרי , יגלגל לבן עמו גלגולים וישאר שם
ומיד גלגל עליו גלגולים , בראשונה אמר לו

אבל יתרו לא . וכעת פחד ממנו, ונשאר שם
משום שלבן היה , היה כך כלפי משה

ובכישוף היה כל מעשהו כלפי , מכשף
, וכעת לא רצה יעקב להתעכב שם, יעקב

שוב אל "שהרי הקדוש ברוך הוא אמר לו 
ועל כן לא רצה להתעכב ', וגו"  אבותיךארץ

  .ולעזוב את מצות רבונו

 íéìù äåäã á÷òéå äéãéã àúåùøá àìà ìæà
àòá àì éàîà ïáìã äéîò øéãú äåä äéøåéãå 

 àìã øîúà àä àìà äéðî àúåùø]ìâìâé [
)ìâìâúé( àäã ïîú øàúùéå ïéìåâìâ äéîò ïáì 

 ïéìåâìâ äéìò ìâìâ ãéîå äéì øîà àúéîã÷á
øàúùàåà åøúé ìáà äéðî ìéçã àúùäå ïîú 

 äåä àùøç ïáìã ïéâá äùî éáâì éëä äåä àì
 àì àúùäå á÷òéã éáâì éåãáåò ìë äåä àùøçáå

äã ïîú àáëòúàì á÷òé àòáá÷ à" äéì øîà ä
)â àì úéùàøá( åâå êéúåáà õøà ìà áåù ' ìòå

 àãå÷ô ÷áùéîìå àáëòúàì àòá àì àã
äéøàîã:  

" ויזכור אלהים אל רחל"כתוב , בא וראה
למנצח לבני קרח על ", פתח ואמר', וגו

יש להתבונן בפסוק הזה , "עלמות שיר
וכל השירים , שהוא סוד של חכמה

, בני קרחוהתשבחות הללו שהיו אומרים 
כולם מחודשים הם אותם שירים 

וכן כל אותם . ותשבחות שהיו מלפניהם
שירות ותשבחות שאמר דוד וכל אותם 

בסוד , כולם היו בסוד עליון, שהיו עמו
  .החכמה

 áéúë éæç àú)áë ì íù (éäìà øåëæéå" úà í
åâå ìçø ' øîàå çúô)à åî íéìäú ( éðáì çöðîì

ì úéà àø÷ éàä øéù úåîìò ìò çø÷ àìëúñà
 äéáãàæøá ïéøéù éðä ìëå åäéà àúîëçã 

 ïéúãçî åäìë çø÷ éðá éøîà ååäã ïçáùåúå
ïéøéù ïåðéàâ ìë ïëå ïéîã÷ìî ååäã ïçáùåúå 

 ååäã ïåðéà ìëå ãåã øîàã ïçáùåúå ïéøéù ïåðéà
àúîëçã àæøá äàìò àæøá ååä åäìë äéîòã:  

הקדוש ברוך הוא עשה את , בא וראה
, העולם העליוןהעולם התחתון כדוגמת 

וכל אותם הסדרים שסדרו דוד ושלמה בנו 
  כולם, וכל אותם נביאי האמת

á÷ ãáò éæç àú" àðååâë äàúú àîìò ä
 ãåã åøãñã ïéøãñ ïåðéà ìëå äàìò àîìòã

åäìë èåù÷ éàéáð ïåðéà ìëå äéøá äîìùå  

  èð÷/àä  
כמו , בא וראה. סדרו כדוגמת למעלה

, כך גם ברקיע, שיש משמרות בארץ
, מזמרים לרבונם ואומרים תמיד שירהש

והכל , וכולם עומדים אלו כנגד אלו
והרי פרשוה , בסדרים של שירות ותשבחות

עלמות "מה זה , "עלמות שיר. "החברים
ששים המה "אלא כמו שנאמר , "שיר

מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין 
כמו , "ועלמות אין מספר"מה זה ". מספר

ומשום שאין ". היש מספר לגדודיו"שנאמר 

 àëéàã àðååâë éæç àú àìéòìã àðååâë åøãñ
ð éëä àòøàá úåøîùî éøîæîã àòé÷øá éî

 ïéîéé÷ åäìëå øéãú àúøéù éøîàå åäééøàîì
ïøãñá àìëå ïéìà ìéá÷ì ïéìàå ïçáùåúå ïéøéùã 

 úåîìò éàî øéù úåîìò àééøáç äåî÷åà àäå
 øîà úàã äîë àìà øéù)ç å øéù ( äîä íéùù

 éàî øôñî ïéà úåîìòå íéùâìô íéðåîùå úåëìî
 øîà úàã äîë øôñî ïéà úåîìòå)â äë áåéà( 

 àðáùåç ïåì úéìã ïéâáå åéãåãâì øôñî ùéä

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"דפ(דישתאר  א
 ).מ"דפ(ברזא  ב
 )מ"דפ) שירי ג
 ).מ"דפ(בחכמתא  ד
 @@@ק"חסר דפ ה
 ).מ"דפ(בסדרא  ו
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". ועלמות אין מספר"כתוב , להם חשבון
אלו , מקיפים סדרים, וכולם שורות שורות

ואלו , לזמר ולשבח את רבונם, כנגד אלו
ומשום שיש עלמות ". עלמות שיר"הם 

אלו נקראות , שאין מזמרות כמו אלו
  ".עלמות שיר"

áéúë àðáùåç ïåìà åäìëå øôñî ïéà úåîìòå 
 ïéìà ìá÷ì ïéìà ïéøãñ ïøçñî ïéøåù ïéøåù
 úåîìò ïåðéà ïéìàå ïåäéøàîì àçáùìå àøîæì
 ïéìà ïéìàë ïéøîæî àìã úåîìò úéàã ïéâáå øéù

øéù úåîìò ïåø÷à:  
שלשה סדרים נפרדים לכל עבר 

, ל סדר וסדרובכ, לארבעת צדדי העולם
. שלשה סדרים אחרים, שהוא לכל עבר

שלשה סדרים , סדר ראשון שלצד מזרח
משום שכל סדר , והם תשעה סדרים, הם

, מהשלשה הללו יש לו שלשה סדרים
וכמה אלפים ורבבות , ונמצאו שהם תשעה

כולם , תשעת הסדרים הללו. תחתיהם
וכל סדר , מתנהגים באותיות רשומות

והרי (, רשומותמסתכל לאותן אותיות 
וכולם נוסעים , וכן לכל סדר וסדר, בארוה

, ואלו עליונים מאלו, באותיות רשומות
וכולן מתחברות , )ועומדים אלו על אלו

וכשאותן האותיות . ואומרות שירה
) ההיא(פורחות לתוך האויר של הרוח 

והשירה , אז הם נוסעים, הממונה על הכל
ואותה , ואות אחת מוכה מלמטה, נמתקת

ושתי אותיות פורחות , ות עולה ויורדתא
והאות הזו מלמטה ֲמַעֶלה סדר . עליהן

ונעשות , ממטה למעלה ומתחברת עמם
, ו"כולם לפי האותיות יה, שלש אותיות

. שהן שלש בתוך האספקלריה המאירה
ואותן שתי , מאלו נפרדים שלשה סדרים

ואותה האות שעולה מתחברת , האותיות
  .והן שלש, עמהן

úìúáãñ  òáøàì øèñ ìëì ïùøôúî ïéø
 øèñ ìëì éäéàã àøãñå àøãñ ìëáå àîìò éøèñ
 çøæî øèñìã äàîã÷ àøãñ ïéðøçà ïéøãñ úìú
 ìëã ïéâá ïéøãñ äòùú ïåðéàå ïåðéà ïéøãñ úìú
 ïéøãñ úìú äéì úéà úìú ïåðéàî àøãñ

äòùú ïåðéàã åçëúùàåâ ïååáøå óìà äîëå 
 äòùú ïéøãñ éðä åäééúåçú)å(âäðúî åäìåë é

 ïååúà ïåðéàì éëúñà àøãñ ìëå ïîéùø ïååúàá
 ïîéùø)ñ" àøãñå àøãñ ìëì ïëå äåî÷åà àäå à

 ïéìàî éàìò ïéìàå ïîéùø ïååúàá éìèð åäìëå
îéé÷åàïéìà ìò ïéìà ï(ã éøîàå åäìåë ïøáçúîå 

éçøô ïååúà ïåðéà ãëå àúøéùä àçåøã àøéåà åâ 
)àåää(å éìèð ïåðéà ïéãë àìë ìò àðîîã 

à àúøéùå úà ãçå íñáúúà àúúî ùèá
àåääåæ éçøô ïååúà ïéøúå àúçðå à÷ìñ úà 

 àøãñ à÷ìñ àúúî úà éàäå åäééìò] àúúî
àìéòì) [ìéòì(åãéáòúàå åäá øáçúàå ç úìú 

ïååúà íåôì åäìë ïååúàèäé " åâ úìú ïåðéàã å
åùøôúà ïéìéàî äøéàîä àéøì÷ôñàé úìú 

 à÷ìñã úà àåääå ïååúà ïéøú ïåðéàå ïéøãñ
áçúîúìú ïåðéàå ïåäîò àø:  

אותן שתי אותיות עליונות , בא וראה
רחמים , הן כלולות זו בזו, שעולות באויר

, והן מן העולם העליון, ולכן הן שתים, בדין
וזו שעולה ומתחברת עמהן . בסוד של זכר

דוגמת הנקבה , ונכללת בשתיהן, היא נקבה

 ïé÷ìñã ïéàìò ïååúà ïéøú ïåðéà éæç àú
 ïéâáå àðéãá éîçø àãá àã ïìéìë ïåðéà àøéåàá
 àæøá äàìò àîìòî ïåðéàå ïéøú ïåðéà êë

éäéà ïåäîò àøáçúàå à÷ìñã éàäå àøåëããàé 
ååøúá úìéìëúàå àá÷åð àá÷åðã àðååâë åäéé

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ” עז פקודי רכא
 ). דרך אמתהערת הזוהר(א ” עה נדפס פקודי רכב
 ).א"נ(מ " א.ו" הליכות עולם לי הוא יודוך וכן"י ח"ש חזקיה ח"ו וז"הרי ל' ז לכל רוח ט" לפג
 .מ"נמקח בדפ ד
 ).מ"דפ(פריחי  ה
 .מ"נמחק בדפ ו
 ).מ"דפ(ההוא  ז
 ).מ"דפ(ואתעביד  ח
 ).א"ד(ב "ג ע" לעיל עט
 ).מ"דפ(אתפרש  י

 )מ"דפ(איהו  יא
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, בימין ובשמאל, הנכללת בשני צדדים
 גם האות הנקבה הזו כך. ומתחברת עמהם

והן , שמתחברת עם שתי אותיות אחרות
, אלו העליונים וזה למטה, בשני צדדים

שכאשר נברא . זכר ונקבה, והכל הוא אחד
אותם האותיות הן מן העולם , העולם
שהם הולידו את כל המעשים , העליון

ולכן מי שיודע אותן . למטה דוגמתם ממש
אהוב הוא למעלה ואהוב , ונזהר בהן

כל האותיות , רבי שמעון אמר. מטהל
להיכלל יחד בסוד המים , זכר ונקבה, הללו

, והכל אחד, העליונים והמים התחתונים
ולכן מי שמכיר אותם . וזהו היחוד השלם

אשרי חלקו בעולם הזה , ונזהר בהם
משום שהוא עיקר היחוד , ובעולם הבא
, שלש שלש מצד זה ומצד זה, השלם כראוי

וכולם הסוד של ,  הכלביחוד אחד בשלמות
שאותו , הסדר העליון כראוי דוגמת למעלה

  .סדר שלשה שלשה בסוד אחד

 àìàîùáå àðéîéá éøèñ éøúá úìéìëúà
úøáçúàåà àá÷åð úà éàä éîð éëä åäá 

 ïéøúá ïåðéàå ïéðøçà ïååúà éøúá úøáçúàã
 ãç åäéà àìëå àúúì àãå ïéàìò ïéìà ïéøèñ

àá÷åðå øëã) øá(á àîìò éøáúà ãëã ã ïåðéà
 ìë åãéìåà ïåðéàã åäðéð äàìò àîìòî ïååúà

ë àúúì ïéãáåò ïàî êë ïéâáå ùîî ïåäìã àðååâ
 àúúì íéçøå àìéòì íéçø åäá øäãæàå ïåì òãéã
 àá÷åðå øëã åäìë ïååúà ïéìà øîà ïåòîù éáø
 ïéàúú ïééîå ïéàìò ïééîã àæøá àãçë àììëúàì
 ïàî êë ïéâáå íéìù àãåçé åäéà àãå ãç àìëå

 øäãæàå åäì òãéã]äé÷ìåç åäéà äàëæ åäáâ 
éúàã àîìòáå àîìò éàäá[ )åïéâá(ã åäéàã 

 àø÷ò]àãåçéã) [àãåçéå( úìú úåàé à÷ãë íéìù 
 àãç àãåçéá àã àøèñîå àã àøèñî úìú
 à÷ãë äàìò àøãñã àæø åäìëå àìëã åîéìùá
 úìú úìú àøãñ àåääã àìéòìã àðååâë éæç

àãç àæøá:  
שלשה סדרים , סדר שני שלצד הדרום

וכל סדר וסדר שלשה , הם לאותו הצד
וכך ,  כמו שנאמר,והם תשעה, שלשה

נחלקות האותיות לכל עבר להתחבר הכל 
, משום שיש אותיות בסוד של נקבה, יחד

, וכולן התחברו יחד, ואותיות בסוד של זכר
, והן אחת בסוד השם הקדוש השלם

כמו , ואליהם סדרים ממונים שלשה שלשה
והכל יוצא מהסדר של האבות , שנתבאר
כסדר שנתקנו אותיות השם , שלמעלה

כל הסדרים . כמו שנתבאר, ו"ש יההקדו
, הללו מתנהגים באותיות הידועות הללו

וכמה צבאות ורבבות כולם , ונוסעים בהן
  .למטה שנוסעים ומתנהגים בסדר הזה

 ïåðéà ïéøãñ úìú íåøã øèñìã àðééðú àøãñ
 úìú úìú àøãñå àøãñ ìëå àøèñ àåääì
 éëä åâìôúà ïååúàå øîúàã äîë äòùú ïåðéàå

ì éøèñ ìëì úéàã ïéâá ãçë àìë àøáçúà
 àøåëãã àæøá ïååúàå àá÷åðã àæøá ïååúà
 àîùã àæøá ãç ååäå àãçë åäìë åøáçúàå
 úìú úìú ïðîî ïéøãñ åäééáâìå íéìù àùéã÷
 ïäáàã àøãñî à÷ôð àìëå øîúàã äîë

ð÷úúàã àøãñë àìéòìãà àîùã ïååúà 
äé àùéã÷" åäìë ïéøãñ éðä øîúàã äîë å

 ïååúà ïéìàá éâäðúî äîëå åäá éìèðå ïòéãé
ïááøå ïéìéçä éâäðúàå éìèðã àúúì åäìë 

àã àøãñá:  
בשלשה סדרים , סדר שלישי שלצד צפון

ובשלשה , והם תשעה, הם לאותו הצד
, צדדים שלשה שלשה לכל עבר הם תשעה

כמו , ואותם סדרים משלשת הצדדים
  ,שבעה ועשרים, שנתבאר

 ïéøãñ úìúá ïåôö øèñìã äàúéìú àøãñ
ïåðéà ïéøèñ úìúáå äòùú ïåðéàå àøèñ àåääì 

 ïéøãñ ïåðéàå äòùú ïåðéà øèñ ìëì úìú úìú
íéøùòå äòáù øîúàã äîë ïéøèñ úìúî  

  èð÷/á  

                                                                                                                                                                                     

 )מ"דפ(ואתחברא  א
 .מ גור ס את המוסגר"דפ ב
 .נמחק בדרך אמת ג
  "בגין"היה כתוב  ד
 )מ"פד(ורבוון  ה
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ואף . בסוד האותיות שהן עשרים ושבע
שלמות , על גב שהן עשרים ושתים

וכך הסדור של , האותיות הן עשרים ושבע
לשלשה , עשרים ושבעה. הסדרות הללו

ונמצאו שלשה , ים לכל עברשלשה סדר
ושלשה הללו , אלה מצד זה שהם תשעה
ושלשה הללו , מהצד הזה שהם תשעה
נמצאו כולם , מהצד הזה שהם תשעה

והסוד של העשרים ושבעה . עשרים ושבעה
שהן בסוד , )הן(הללו הן תשע אותיות 

לחבר עמהם נקבה עם אותם , הנקבות
, שמונה עשר צדדים אחרים בסוד שנתבאר

  .הוא כראויוהכל 

 ìò óàå ïéøùòå äòáù ïåðéàã ïååúàã àæøá
 ïåðéà ïååúàã åîéìù ïéøùòå ïéøú ïåðéàã áâ

 ïéøùòå äòáù]éëäå[ äòáù ïéìà ïéøãñã àøãñ 
 åçëúùàå øèñ ìëì ïéøãñ úìú úìúì ïéøùòå

)ïéìà] (ïéà[ äòùú ïåðéàã àøèñ éàäî úìú 
 úìú ïéìàå>éàäî <)éàäã( äòùú ïåðéàã àøèñ 

> ïéìàåäòùú ïåðéàã àøèñ éàäã úìú< 
 äòáù ïéìàã àæøå ïéøùòå äòáù åäìë åçëúùà

 ïååúà äòùú ïåðéà ïéøùòå)ïåðéà ( àæøá ïåðéàã
 éðîú ïåðéà íò àá÷åð åäá àøáçúàì éá÷åðã
 åäéà àìëå øîúàã àæøá ïéðøçà éøèñ éøñ

éæç à÷ãë:  
תן אותיות כדוגמא שאו, בא וראה

כך גם , עליונות של העולם העליון
אותיות עליונות , האותיות האחרות למטה

והכל , ואותיות תחתונות קטנות, גדולות
וכל הסודות הללו הם בסוד . זה דוגמת זה

  . הכל אחד בשלמות, של זכר ונקבה

 àîìòã ïéàìò ïååúà ïåðéàã àðååâë éæç àú
ïååúà àúúì ïéðøçà ïååúà éîð éëä äàìò ïéàìò 

 àðååâë àã àìëå ïéøéòæ ïéàúú ïååúàå ïéáøáø
 ãç àìë àá÷åðå øëãã àæøá ïéæø éðä ìëå àã

åîéìùáàá:  
שהרי במזל זה , "ויזכור אלהים אל רחל"
פקד את ' וה. "ולכן כתוב בה זכירה, תלוי
ואם תאמר . זה לא היה מהמזל, "שרה

כאן , שהרי הבנים תלויים במזל ולא למטה
, "'וה"אלא כתוב , ה במזלבשרה זה לא הי

אלא . למה כתוב פקידה, אם כך. הכל יחד
, היתה מקודם לכן) זו(ודאי הזכירה 

כמו שכתוב , והמפתח הזה נמסר למטה
ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך "

, אחרי כן כדוגמא זו. 'וגו" שרה למועד הזה
אחר כך נאמר , כיון שנזכר בסוד שלמעלה

 שיהיה הכלל של ,בסוד של הנקבה פקידה
  .הכל יחד

éäìà øåëæéå" ìçø úà í)áë ì úéùàøá ( àäã
åäéå äøéëæ äá áéúë êë ïéâáå àéìú àìæîá" ä

 äøù úà ã÷ô)à àë íù ( éàå äåä àìæîî åàì
 àëä àúúì àìå ïééìú àìæîá ïéðá àäã àîéú

åäéå àìà äåä àìæîá åàì äøùá" àìë áéúë ä
àãå àìà äãé÷ô áéúë éàîà éëä éà àãçë é

 äøéëæ)àã ( àçúôî øñîúàå àðã úîã÷î úåä
 áéúëã äîë àúúì àã)íùàë æé  ( éúéøá úàå

 äæä ãòåîì äøù êì ãìú øùà ÷çöé úà íé÷à
åâå ' àæøá øëãàã ïåéëå àã àðååâë øúáìå

 äãé÷ô àá÷åðã àæøá øîúà øúáì àìéòìã
àãçë àìëã àììë éåäîì:  

רבי חייא פתח ". ויזכור אלהים אל רחל"
וגם אני שמעתי את נאקת בני ", ואמר

ישראל אשר מצרים מעבידים אותם 
, הרי זכירה, "ואזכור". "ואזכור את בריתי

שהמזל הזה הוא , משום שהיא למעלה
בא על פקידה שהיא בגלות , למעלה בזכר

ויזכור אלהים "כדוגמא זו . למטה בנקבה
  ".ואזכור את בריתי"כמו שנאמר , "את רחל

éäìà øåëæéå"ø ìçø úà í øîàå çúô àééç éá
)ä å úåîù ( éðá ú÷àð úà éúòîù éðà íâå

 úà øåëæàå íúåà íéãéáòî íéøöî øùà ìàøùé
 àìéòì åäéàã ïéâá äøéëæ àä øåëæàå éúéøá
 ìò àúà àøåëãá àìéòì åäéàã àìæî éàäã
 àðååâë àá÷åðá àúúì àúåìâá éäéàã äãé÷ô

éäìà øåëæéå àã" øîà úàã äîë ìçø úà í
úéøá úà øåëæàåé:  

, "פקוד פקדתי אתכם"כתוב , בא וראה
והרי הפקידה עומדת , וכי פקוד פקדתי

 áéúë éæç àú)ùíæè â  ( íëúà éúã÷ô ãå÷ô
 éúã÷ô ãå÷ô éëå àîéé÷ àá÷åðá äãé÷ô àäå

                                                           

 ##)*כ"ע(לבדוק אם צריכים להוסיף כאן  א
 ).הערת הזוהר(בסוף הספר סימן נא '  מה שחסר כאן עיב
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והיא , ובאותו הזמן היתה בגלות, בנקבה
 יש אלא שכאן. אומרת פקוד פקדתי

היא , וכאן סוד של החכמה, להסתכל
ואיך אמרה , איך נראה למשה כאן, בגלות

כשהשמש , אלא כך למדנו. פקד פקדתי
פו וכחו שולט על ותק, הוא בשמים, מאיר

מלא כל "כדוגמא זו , הארץ בכל מקום
מלא ", בזמן שהמקדש עמד". הארץ כבודו

וכעת , זו הארץ הקדושה, "כל הארץ כבודו
והתוקף מקיף , שישראל בגלות היא למעלה

ואף על גב שהם , את ישראל להגן עליהם
  .בארץ אחרת

 ãå÷ô úøîà éäéàå úåä àúåìâá àðîæ àåääáå
 àæøå àìëúñàì úéà àëä àìà éúã÷ô
 äùîì éæçúà êéä àúåìâá éäéà àëä àúîëçã
 éëä àìà éúã÷ô ãå÷ô úøîà êéäå àëä
 äéô÷åúå àéîùá åäéà øéäð ãë àùîù àðôéìåà
 àã àðååâë øúà ìëá àòøà ìò àèìù äéìéçå

)â å äéòùé(ìî  àðîæá åãåáë õøàä ìë à
 àòøà àã åãåáë õøàä ìë àìî íéà÷ àùã÷îã
 àìéòì éäéà àúåìâá ìàøùéã àúùäå àùéã÷
 óàå åäééìò àðâàì ìàøùéì åäì àøçñ àô÷åúå

àøçà àòøàá ïåðéàã áâ ìò:  
שכינה למטה ושכינה , ובא תראה

שכינה למעלה בשנים עשר . למעלה
ושתים עשרה , תחומים מרכבות קדושות

שכינה למטה בשנים עשר . ת עליונותחיו
ואז נכללת השכינה , שבטים קדושים

ואף . והכל בפעם אחת יחד, למעלה ולמטה
על גב שבזמן שישראל בגלות למטה לא 

כך גם לא נתקנת משום , נתקנת למעלה
וזהו בגלות עם , שלמטה לא נתקנת

, במה נתקנת. שהיא בגלות עמהם, ישראל
כפה את , מה עשה, למלך שמת בנו] משל[

ולא התקין לו את , מטתו על אבל בנו
אלא נטל קוצים ודרדרים והטיל , מטתו

כך הקדוש ברוך . תחת מטתו ושכב עליה
, כיון שגלו ישראל ונחרב המקדש, הוא

זהו . לקח קוצים ודרדרים ושם תחתיו
אליו בלבת ' וירא אליו מלאך ה"שכתוב 

משום שישראל היו , "אש מתוך הסנה
מי שלא , "פקדתי אתכםפקוד . "בגלות

אלא , מה ְמַצֶוה ומה עושה, עומד ברשותו
משום , למה. פקדתי מלמטה, פקד מלמעלה

, שהזכירה הזו היתה עליה מקודם לכן
כיון שכתוב , "ואזכור את בריתי"שכתוב 

ולכן , הנה זכירה התמנתה עליה, "ואזכור"
  ,"פקד פקדתי"אמרה אחר כך 

éòì àúðéëùå àúúì àúðéëù éæç àúå àì
 ïéùéã÷ ïéëéúø éîåçú øñéøúá àìéòì àúðéëù
 øñéøúá àúúì àúðéëù ïéàìò ïååéç øñéøúå
 àìéòì àúðéëù úìéìëúà ïéãëå ïéùéã÷ ïéèáù
 áâ ìò óàå àãçë àðîæ ãçá àìëå àúúå

]àðîæáã) [àðîæã( àì àúúì àúåìâá ìàøùéã 
éîð éëä àìéòì úð÷úúàà ïéâá úð÷úúà àì 

á àåä àãå úð÷úúà àì àúúìã ïåäîò àúåìâ
 úð÷úúà äîá ïåäîò àúåìâá éäéàã ìàøùéã
 äéñøòì äéì àôë ãáò äî äéøá úéîã àëìîì

äéøáã àìáà ìòá àìà äéñøòì äéì ïé÷úà àìå 
ïéáåë ìèðâ áéëùå äéñøò úåçú ìéèàå ïéøãøãå 

á÷ êë äéìò" áøçúàå ìàøùé åìâúàã ïåéë ä
ää äéúåçú éåùå ïéøãøãå ïéáåë ìéèð àùã÷î" ã

)ùúåîâ á  (åäé êàìî àøéå" ùà úáìá åéìà ä
 ãå÷ô àúåìâá ååä ìàøùéã ïéâá äðñä êåúî
 äî äéúåùøá àîéé÷ àìã ïàî íëúà éúã÷ô
 éúã÷ô àìéòìî ãå÷ô àìà ãéáò äîå ãé÷ô

àúúìîãàîòè éàî ä äìò úåä äøéëæ éàäã ïéâá 
 áéúëã àðã úîã÷î)ä å íù ( éúéøá úà øåëæàå

                                                           

ע "ריבוי ומיעוט הנעשה במלכות דאצילות הוא כפי ערך הפגם שנעשה במלכיות שבה היורדים לבי א
  ).א"ב קיד ע"ה ח"דע(

 ).א"ד(דין אבל והציע תחתיו קוצים  כפה מטתו כב
 ).א"ד( קוצים ג
' ל השכינה שהוא לעילא נק"ור א לגאל" וזהו הסימן שמסר יוסף בפקידה כפולה כי בפקידה אחת אד

ברה עם משה מתוך הסנה דואף בגלות . פקודה היא פקדה את ניצוץ השכינה שנתפשטה למטה במצרים
מ והרשות "מ היא מצויה בכ"קליפות סביבותם בגלות ומבשת בתוכם והלשרים שמת' קוצים ודרדרים ע
 ).א"נ(בידה ופקיד ועביד 

. ל כח היסוד"בגין דהאי זכירה הות עלה שכבר הו'  הגאולה אינה בידה אלא ביסוד ותיס"ס' ט פי" מה
 ).א"נ(ח "ז
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ðîúà äøéëæ ãå÷ô øúáì úøîà êë ïéâáå äìò à
éúã÷ô  

  ñ÷/à  
כדוגמא . שהרי סימן לקחה מקודם לכן

אבל , "פקד את שרה' וה"שכתוב , זו שרה
לא , שלא נזכרה מקודם לכן, כאן רחל

והכל הוא , אלא זכירה, נאמר בה פקידה
  .בסוד של המזל, בזכירה

 àã àðååâë àðã úîã÷î úè÷ð àðîéñ àäã
 áéúëã äøù) úéùàøáà àë (åäéå" úà ã÷ô ä

 àðã úîã÷î úøëãà àìã ìçø àëä ìáà äøù
 äøéëæá àìëå äøéëæ àìà äãé÷ô äá øîúà àì

àìæîã àæøá åäéà:  
רבי יהודה ורבי חזקיה היו הולכים 

, ורבי יהודה היה רוכב, מקפוטקיא ללוד
בינתיים ירד רבי . ורבי חזקיה על רגליו

, מכאן והלאה נתעסק בתורה, אמר, יהודה
ִאלו , אמר לו". הבו גודל לאלהינו"תוב ככ

ושנים , שאחד יאמר, יפה הוא, היינו שלשה
הדברים הללו של , אמר לו. ישיבו לו

משום שנזכר שם אחד של , הברכות
זהו . ושנים ישיבו לו, הקדוש ברוך הוא

אקרא הבו גודל ' כי שם ה"שכתוב 
זה אחד " אקרא' כי שם ה", "לאלהינו
אלו שנים " הינוהבו גודל לאל", שמברך
אפילו שנים יושבים , אבל בתורה. אחרים

ונותנים גודל וחוזק של שבח התורה 
כלפי , אמר לו רבי חזקיה. לקדוש ברוך הוא

הרי פרשוה , אמר לו. הברכות למה שלשה
אבל ". הבו גודל לאלהינו"שכתוב , ונתבאר

שהרי כל הסודות של , סוד הדבר כאן
,  להשיבאחד לברך ושנים, הברכות הוא כך

כדי שיעלה השבח של הקדוש ברוך הוא 
אחד מברך ושנים , בסוד של שלשה

, וזהו קיום הברכות, שמודים) אומרים אמן(
כמו , ובסוד של שלשה, ובסוד עליון כראוי

  .שבארוהו

 àé÷èåô÷î éìæà ååä äé÷æç éáøå äãåäé éáø
 äé÷æç éáøå áéëø äãåäé éáø äåäå ãåìì]ìò[ 

)á(ø úçð éëäãà éåìâø ïàëî øîà äãåäé éá
 áéúëã äîë àúééøåàá ÷ñòúð äàìäìå) íéøáã

â áì (ðéäìàì ìãåâ åáä"à å"åìà ìà àúìú àðéåä 
à äéì åáéúé ïéøúå àîéé ãçã àåä úåàé" éðä ì

á÷ã àîù ãç øëãàã ïéâá ïàëøáá éìî" ä
ää äéì åáéúé ïéøúå" ã)íù( åäé íù éë" àø÷à ä

ðéäìàì ìãåâ åáä"åäé íù éë å" àø÷à ä ãç àã
ðéäìàì ìãåâ åáä êøáîã" ïéðøçà ïéøú ïéìà å

 åáø éáäéå éáúé éøú åìéôà àúééøåàá ìáà
á÷ì àúééøåàã àçáùã àô÷åúå" äéì øîà ä

 äéì øîà úìú éàîà ïàëøá éáâì äé÷æç éáø
ðéäìàì ìãåâ åáä áéúëã øîúàå äåî÷åà àä" å

 éëä ïàëøáã ïéæø ìë àäã àëä äìîã àæø ìáà
 àëøáì ãç åäéà]úå ÷ìñéã ïéâá àáúàì ïéø

á÷ã àçáù" ãç àúìúã àæøá äã ïéøúå êøáî
ïãåàã) [ãçåá÷ã àçáù ÷ìñéã ïéâá àáúàì " ä
 àæøáàúúìã êøáî ãç  ãçåïîà øîàã( àãå 

ïàëøáã àîåé÷ àåäá úåàé à÷ãë äàìò àæøáå 
>å<äåî÷åàã äîë úìúã àæøá:  

, שנינו, אמר רבי יהודה, בעודם הולכים
יש פקידה . כירה לרעיש זכירה לטוב ויש ז
כמו , יש זכירה לטוב. לטוב ויש פקידה לרע

וזכרתי להם ברית "שכתוב , שבארוה
, "ויזכור אלהים את נח"', וגו" ראשונים

, ויש זכירה לרע". ויזכור אלהים את בריתו"
ויזכור כי בשר המה רוח הולך ולא "שכתוב 

פקוד פקדתי "שכתוב , פקידה לטוב". ישוב
ופקדתי "שכתוב , עפקידה לר". אתכם

וכולם סודות ". בשבט פשעם ובנגעים עונם
אלו , זכירה ופקידה לטוב, כל אלו. עליונים

 úéà ïðéðú äãåäé éáø øîà éìæà ååäã ãò
éëæ áèì äãé÷ô úéà ùéáì äøéëæ úéàå áèì äø

 äîë áèì äøéëæ úéà ùéáì äãé÷ô úéàå
 áéúëã äåî÷åàã)äî åë àø÷éå ( íäì éúøëæå

åâå íéðåùàø úéøá ')à ç úéùàøá ( øåëæéå
éäìà" çð úà í)ãë á úåîù (éäìà øåëæéå" úà í

 áéúëã ùéáì äøéëæ úéàå åúéøá)èì çò íéìäú (
åä çåø äîä øùá éë øåëæéå äãé÷ô áåùé àìå êì

 áéúëã áèì)æè â úåîù ( íëúà éúã÷ô ãå÷ô
 áéúëã ùéáì äãé÷ô)âì èô íéìäú ( éúã÷ôå

                                                           

 ).מ"דפ(אילו  א
 ).א"נ( בעניית אמן נגמר ביסוד ולכך גדול העונה אמן יותר מן המברך ב
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, זכר ונקבה, סוד האמונה, הן דרגות ידועות
. ואלו הם לטוב, סוד אחד זכירה ופקידה

אלו הם הסוד של הצד , זכירה ופקידה לרע
, האחר שעומד בסוד של אלהים אחרים

, ירה בזה ופקידה בזהזכ, זכר ונקבה יחד
ואלו כנגד , ואלו הם שתמיד עומדים לרע

מכאן יוצאים כל סודות האמונה וכל . אלו
ומכאן . כמו שבארוה, הקדושות העליונות

יוצאים כל המינים הרעים וכל מות וכל 
, ובארוה, הצדדים והמינים הרעים בעולם

  .וזה בהיפוך מזה

 ìë ïéàìò ïéæø åäìëå íðåò íéòâðáå íòùô èáùá
 ïòéãé ïéâøã ïåðéà ïéìà áèì äãé÷ôå äøéëæ éðä
 äøéëæ àãç àæø àá÷åðå øëã àúåðîéäîã àæø

 äãé÷ôå äøéëæ áèì ïåðéà ïéìàå äãé÷ôå ùéáì
àøèñã àæø ïåðéà ïéìààøçà  àæøá àîéé÷ã 

 éàäá äøéëæ àãçë àá÷åðå øëã íéøçà íéäìàã
 ùéáì øéãú ïéîéé÷ã ïåðéà ïéìàå éàäá äãé÷ôå
 éæø ìë é÷ôð àëäî ïéìà ìá÷ì ïéìàå
 äåî÷åàã äîë ïéàìò ïéùåã÷ ìëå àúåðîéäîã
 ìëå àúåî ìëå ïéùéá ïéðéæ ìë é÷ôð àëäîå

á ïéùéá ïéðéæå ïéøèñ àãå äåî÷åàå àîìò
àã ïî àëåôäá:  

אשרי הוא . כך זה ודאי, אמר רבי חזקיה
מי שחלקו מתקיים בצד הטוב ולא ירכין 

אמר לו רבי . עצמו לצד אחר וינצל מהם
ואשרי מי שיכול להנצל , כך זה ודאי, יהודה

ואשריהם הצדיקים . ממנו מהצד ההוא
שיכולים להנצל מהם ולהלחם קרב עם 

פתח , במה, רבי חזקיהאמר . אותו הצד
" כי בתחבולות תעשה לך מלחמה", ואמר

המלחמה של אותו , מי המלחמה הזו. 'וכו
הצד הרע שצריך אדם להלחם בו קרב 

בא וראה . ולשלוט עליו ולהנצל ממנו
משום אותו , שיעקב כך השתדל אצל עשו

הצד שלו להתחכם עליו וללכת עמו 
כדי לשלוט , בעקמומיות בכל מה שצריך

והראש . והכל כראוי,  בראש ובסוףעליו
" בֹכרתי"ככתוב , והסוף יחד זה כדוגמת זה

הראשית והסוף יחד זה , "ברכתי"ואחר כך 
כדי לשלוט עליו בדרך ישרה , כדוגמת זה

ולכן צדיק הוא מי שנצל מהם , כראוי לו
  .ויכול לשלוט עליהם

 åäéà äàëæ éàãå àåä éëä äé÷æç éáø øîà
ñá íéé÷úà äé÷ìåçã ïàî ïéëøé àìå àáè àøè

 äéì øîà ïåäðî áéæúùéå àøçà àøèñì äéîøâ
 ìéëéã ïàî äàëæå éàãå àåä éëä äãåäé éáø
 ïåðéà ïéàëæå àøèñ àåääî äéðî àáæúùàì
 àáø÷ àçâàìå åäééðî àáæúùàì éìëéã àéé÷éãö
 øîàå çúô äîá äé÷æç éáø øîà àøèñ àåääá

)æ ãë éìùî ( äîçìî êì äùòú úåìåáçúá éë
åâå 'î àøèñ àåääã äîçìî àã äîçìî ïà

 àáø÷ äéá àçâàì ùð øá êéøèöàã àùéá
 á÷òéã éæç àú äéðî àáæúùàìå éåìò äàèìùìå
 äéìéã àøèñ àåää ïéâá åùò éáâì ìãúùà éëä
 äî ìëá åîé÷òá äéîò ìæéîìå éåìò àîëçúàì
 àôåñå àùéøá éåìò äàèìùì ïéâá êéøèöàã
 àã àãçë àôåñå àùéøå úåàé à÷ãë àìëå

âë áéúëã äîë àã àðåå)åì æë úéùàøá ( éúøëá
øúáìå) íù( àã àãçë àôåñå àúåøéù éúëøá 

øùéî çøåàá éåìò äàèìùì ïéâá àã àðååâëà 
 ïàî åäéà äàëæ êë ïéâáå äéì éæç à÷ãë

åäééìò äàèìùì ìéëéå åäééðî áéæúùàã:  
זכירה ופקידה לטוב הם , בא וראה

ואשרי הוא מי , כאחד בסוד האמונה
כמו שנאמר ,  אחר האמונהשמשתדל

אמר רבי . 'וגו" ילכו כאריה ישאג' אחרי ה"
כשאדם , ובא וראה. כך הוא ודאי, חזקיה

אל יאמר עליה זכרני , מתפלל תפלתו
, משום שיש זכירה ופקידה לטוב, ופקדני

  וזכירה ופקידה

 àæøá àãçë ïåðéà áèì äãé÷ôå äøéëæ éæç àú
øúá ìãúùàã ïàî åäéà äàëæå àúåðîéäîã 

 øîà úàã äîë àúåðîéäî)àé àé òùåä ( éøçà
åäé"åâå âàùé äéøàë åëìé ä ' äé÷æç éáø øîà

éúåìö éìö ãë ùð øá éæç àúå éàãå àåä éëää 
 äøéëæ àëéàã ïéâá éðã÷ôå éðøëæ äéìò àîéé àì

äãé÷ôå äøéëæå áèì äãé÷ôå  

                                                           

רה כב אבל ברכה בהיפוך והתחכם יעקב ולקח הב"לח בכרה היא בדרך הישר דאכי בכר שבמ  פירושא
 ).א"נ(ח "ז. כ הברכה"קודם בארח מישור ואח
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  ñ÷/á  
, ועתידים ליטול את הדיבור מפיו, לרע

פרט . ולהענישוובאים להזכיר חטאי האדם 
שכאשר בודקים את , אם הוא צדיק שלם

אותה זכירה ופקידה לרע לא , חטאיו
זכרה לי "כמו עזרא שאמר , ימצאו אותם
שהנה בכל מקום שאדם ". אלהי לטובה

שיכלול את עצמו בין , מתפלל תפלתו
, ובא וראה. בכלל של הרבים, רבים

היש "כאשר אמר לה אלישע , השונמית
היש ", " או אל שר הצבאלדבר לך אל המלך

אותו היום היה יום , "לדבר לך אל המלך
ואותו היום ששולטת , טוב של ראש השנה

והקדוש , מלכות הרקיע לדון את העולם
ברוך הוא נקרא המלך המשפט באותו 

היש לדבר לך אל "ולכן אמר לה , הזמן
ותאמר בתוך עמי אנכי ", מה כתוב". המלך

יות לא רוצה לה, מה אמרה". יושבת
אלא להכניס את ראשי בין , רשומה למעלה

וכך צריך . ולא לצאת מהכלל שלהם, רבים
ולא , לאדם להיכלל בכלל של רבים

כדי שלא ישגיחו עליו , להתייחד לבדו
  .כמו שאמרנו, להזכיר חטאיו

 ïééúàå àîåô ïî äìî àìèðì ïéðéîæå ùéáì
 ùð øáã éåáåç àøëãàì>àùðòìå <)àùðòàìå( 

 øá äéì>éà<à  éåáåç é÷ãá ãëã íéìù äàëæ åäé
 ùéáì äãé÷ôå äøéëæ àéää)å( ïåì ïåçëùé àì

ïåâëà øîàã àøæò )àì âé äéîçð (äìà éì äøëæ" é
 äéúåìö éìö ùð øáã øúà ìëá àäã äáåèì

 ïéàéâñ ïéá äéîøâ ìéìëé àúå ïéàéâñã àììëá
ãë úéîðåù éæçøîàá òùéìà äì )î"âé ã á ( ùéä

øù ìà åà êìîä ìà êì øáãì øáãì ùéä àáöä 
 äðùä ùàøã áåè íåé àîåé àåää êìîä ìà êì
 àèìù àòé÷øã àúåëìîã àîåé àåääå äåä

á÷å àîìò ïãéîì" êìî éø÷à ä]èôùîä[ àåääá 
 êìîä ìà êì øáãì ùéä äì øîà êë ïéâáå àðîæ

 áéúë äî)íù ( úáùåé éëðà éîò êåúá øîàúå
 àìéòì äàîéùø éåäîì àðéòá àì äøîà÷ éàî

àìòàì àìà à÷ôàì àìå ïéàéâñ ïéá éàùéø 
 àììëúàì ùð øáì äéì éòá êëå ïåäìã àììëî
 ïéâá éåãåçìá àãçééúàì àìå ïéàéâñã àììëá

ïøîà÷ãë éåáåç àøëãàì äéìò ïåçâùé àìã:  

הנגלו לך שערי ", פתח רבי יהודה ואמר
הפסוק הזה ". מות ושערי צלמות תראה

אמר הקדוש ברוך הוא לאיוב כשראה 
עצמו על דין הקדוש ברוך שאיוב דוחק 

הן יקטלני לו "איוב אמר , בא וראה. הוא
, ו"ף וקוראים לו בוא"כתוב לא באל, "איחל

אמר לו ]. יש בו שני משמעויות[והכל הוא 
, וכי אני הורג בני אדם, הקדוש ברוך הוא

הנגלו לך שערי מות ושערי צלמות "
, כמה שערים פתוחים באותו הצד, "תראה

וכולם סתומים מבני , םוהמות שולט עליה
ולא יכולים להשמר מהם משום (, אדם

ולא מכירים את , )שהם סתומים מבני אדם
מי , "ושערי צלמות תראה. "אותם השערים

אלא , הם שערי מות ומי הם שערי צלמות
. והם זווג אחד, מות וצלמות הם יחד

והרי , זה מלאך המות, הרי נתבאר" מות"

 øîàå äãåäé éáø çúô)æé çì áåéà ( êì åìâðä
á÷ àø÷ éàä äàøú úåîìö éøòùå úåî éøòù" ä

 ìò äéîøâ ÷éçã áåéàã àîç ãë áåéàì äéì øîà
á÷ã éåðéã" øîà áåéà éæç àú ä)åè âé íù ( ïä

éðìè÷éìàá àì áéúë ìçéà åì "óâ ]éø÷å [
)áéúëå(àåá åì "à åäéà àìëå å"á÷ ì" àðà éëå ä

 éøòùå úåî éøòù êì åìâðä àùð éðá ìéè÷
 àåääá ïçéúô ïåðéà ïéòøú äîë äàøú úåîìö
 éðáî ïéîéúñ åäìëå åäééìò àèìù àúåîå àøèñ

 àùð>ð" ïéâá åäééðî àøîúñàì ïéìëé àìå à
àùð éðáî ïéîéúñ ïåðéàã<å  ïåðéà ïéòãé àì

 íéøòù)æé çì áåéà(  ïàî äàøú úåîìö éøòùå
 àìà úåîìö éøòù ïåðéà ïàîå úåî éøòù ïåðéà
 úåî ïåðéà àãç àâååæå ïåðéà àãçë úåîìöå úåî
 úåîìö äåî÷åà àäå úåîä êàìî àã øîúà àä

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב "י בנסהדרין צג ע"ל וכר"חז' ש עזרא בפי"שספרו נקרא ע) נחמיה יג(ל נחמיה "אולי ר א

 ).ו,דפ(כד אמר  ב
אייחל שירחמוני שהם ' ו ולא"ני לואליקטאיוב הן ' ת והיה או"ו רומזת בת"ר והוא"מג' רומזת בא'  האג

 ).א"נ(בעלי הרחמים 
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מי שרוכב זהו , צל מות" צלמות. "פרשוה
והוא הצל שלו והכח שלו להזדווג , עליו

וכל אותם . והם אחד, יחד בקשר אחד
הדרגות שיוצאות מהם ונקשרות בהם הם 

כמו , כמו שלמעלה, השערים שלהם
ואלו . 'וגו" שאו שערים ראשיכם"שנאמר 

, נקראים נהרות ונחלים) אותם שערים(
כמו כן כאן הם . ששת הצדדים של העולם

, ערי צלמות מהצד האחרשערי מות וש
שערי . "דרגות ידועות ששולטות בעולם

, זה נקבה וזה זכר, "מות ושערי צלמות
ועל זה אמר הקדוש ברוך . ושניהם יחד

בשביל כל אותם דברים שהוא , הוא לאיוב
כלה ענן וילך כן יורד שאול לא ", אמר
אמר , וכל אותם שאר דברים, "יעלה

, " מותהנגלו לך שערי", הקדוש ברוך הוא
וכולם עתידים , לדעת שהרי הכל ברשותי

בלע המות "שכתוב , להתבער מן העולם
  .'וגו" לנצח

ìöéàúåî á åäéàå äéìò áéëøã ïàî åäéà éàä 
 àãçë àâååãæàì äéìéã àô÷åúå äéìéã àìö

÷á é÷ôðã ïéâøã ïåðéà ìëå ãç ïåðéàå ãç àøåù
 äîë ïåäìã íéøòù ïåðéà åäá ïøù÷úîå åäééðî

 øîà úàã äîë àìéòìã)è ãë íéìäú ( åàù
åâå íëéùàø íéøòù ' ïéìàå)íéøòù ïåðéà( 

]åø÷àï[ ïéìçðå ïéøäð ]ïéøèñ úéù[ óåà àîìòã 
 àøèñî úåîìö éøòùå úåî éøòù ïåðéà éëä

èìùã ïòéãé ïéâøã àøçà úåî éøòù àîìòá ïé
 åäééåøúå àøåëã àãå àá÷åð àã úåîìö éøòùå

á÷ øîà àã ìòå àãçë" ìë ïéâá áåéàì äéì ä
 øîà åäéàã ïéìî ïåðéà)è æ áåéà ( êìéå ïðò äìë

 ïéìî øàù ïåðéà ìëå äìòé àì ìåàù ãøåé ïë
á÷ øîà" àäã òãðîì úåî éøòù êì åìâðä ä

îìòî àøòáúàì ïéðéîæ åäìëå éúåùøá åäìë à
 áéúëã)ç äë äéòùé (åâå çöðì úåîä òìá':  

ויזכור אלהים את רחל ", בא וראה
". וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה

אלא אחד , למה, פעמיים אלהים אלהים
משום , מעולם הזכר ואחד מעולם הנקבה

וכשמתעוררת רחל . שהדבר תלוי במזל
ידע , "לי בן אחר' יסף ה"שכתוב , בשם הזה

יה להשלים את כל יעקב שהיא ראו
לכן רצה , השבטים ולא תתקיים בעולם

, וכשהגיע זמנו של בנימין. ללכת ולא יכל
כדי שהבית לא ישתלם , ברח והלך לו

. להתקשר בו העולם הקדוש, בארץ אחרת
אל יעקב שוב אל ' ויאמר ה"והיינו שכתוב 

מה ". ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך
 כאן עד, אלא אמר לו, "ואהיה עמך"זה 

מכאן והלאה , רחל היתה עמך עיקר הבית
אני אהיה עמך ואטול את הבית עמך עם 

ואני "והיינו שכתוב . שנים עשר השבטים
, עלי היה זה, "בבואי מפדן מתה עלי רחל

ובאה , ובגללי היה הדבר שהיא נדחתה
דיירת אחרת ונטלה את הבית בשבילי 

  .לדור עמי

 éæç àú)úéùàøááë ì  (éäìà øåëæéå"í úà 
éäìà äéìà òîùéå ìçø" éøú äîçø úà çúôéå í

éäìà ïéðîæ"éäìà í" àîìòî ãç àìà éàîà í
àøåëããâ àìæîáã ïéâá àá÷åðã àîìòî ãçå 

àúìî àééìúã àã àîùá ìçø úøòúà ãëå 
 áéúëã)ãë íù (åäé óñåé" á÷òé òãé øçà ïá éì ä

 àìå ïéèáù åäìë àîìùàì àééæçúà éäéàã
òá êë ïéâá àîìòá íéé÷úú ìéëé àìå ìæéîì à

 ïéâá äéì ìæàå ÷øò ïîéðáã àðîæ àèî ãëå
ú àì àøçà àòøàáãùìéíä àøù÷úàì àúéá 

 áéúëã åðééäå äéá àùéã÷ àîìò)íùâ àì  (
åäé øîàéå" êéúåáà õøà ìà áåù á÷òé ìà ä

 àìà êîò äéäàå éàî êîò äéäàå êúãìåîìå
 àúéáã àø÷ò êîò úåä ìçø àëä ãò äéì øîà

àðà äàìäìå ïàëî àúéá ìåèàå êîò àäà 
 áéúëã åðééäå ïéèáù øñéøúá êãäá)æ çî íù (

 éðéâáå äåä éìò ìçø éìò äúî ïãôî éàáá éðàå
 àøçà àøåéã àéúàå éäéà àééçãúàã äìî äåä

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"דפ(צל  א
  ).א"ב פט ע"ה ח"דע(דיסוד המים ' ן דקלי"זו ב
 ).א"נ( בינה ג
ש שמעה "או וישמע אליה אלקים מ הוא ויזכר אלקים הבינה את רחל' הפ'  והוא הנקרא מזל ופיד

האלקים ' רחל וישמע אל המ קוד את עם הזכירה יסוד כדי לפהשנתייחד'  ויזכור אלקים מנ"א. תפלותיה
 ).א"נ(ח "ז. תדיר למלכא עלאה משבחת' בינה כי המ

 ).ו"דפ ( ישתלםה
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éîò àøééãì éðéâá àúéá àìèðå:  
מה זה ". ויאמר נקבה שכרך עלי ואתנה"

, אותו רשע אמר, אמר רבי יצחק, "נקבה"
  ,ב לא מסתכל אלא בנקבותאני רואה שיעק

 äðúàå éìò êøëù äá÷ð øîàéå)çë ì íù (
 àðà øîà òùø àåää ÷çöé éáø øîà äá÷ð éàî

éá÷åðá àìà ìëúñà àì á÷òéã éîç  
  àñ÷/à  

, "ָנְקַבה שכרך"אמר . ומשום זה יעבוד לי
. הנה ְנֵקַבה שהיא שכרך כבראשונה

אמור באיזו נקבה הסתכלת , "ואתנה"
ויאמר יעקב . "בשבילהועבוד לי , ואתנה

, אמר יעקב חלילה". לא תתן לי מאומה
לשם כבוד , שהרי אני כל מה שעשיתי

, )ולא לתשוקת עצמי(, המלך הקדוש עשיתי
שהרי אין דעתי , ועל כן לא תתן לי מאומה

" אם תעשה לי את הדבר הזה"אלא , בזה
  .'וגו

 äá÷ð àä êøëù äá÷ð øîà éì çìôé êë ïéâáå
 êøëù åäéàã>ãë<  ïàî àîéà äðúàå àúéîã÷á

 äðéâá éì çìôå äðúàå äá úìëúñà äá÷ð
 äîåàî éì ïúú àì á÷òé øîàéå)àì ì úéùàøá (

 àðãéáòã äî ìë àðà àäã äìéìç á÷òé øîà
ùìå àðãéáò àùéã÷ àëìîã àø÷é í>ð" àìå à

éàîøâã àôåñëì< äîåàî éì ïúú àì àã ìòå 
 àìà éàäá éàúòã åàì àäã)íù ( éì äùòú íà

úààä åâå äæä øáã':  
רבי ". ויסר ביום ההוא את התישים"

" מי יגור באהלך' ה", אלעזר פתח ואמר
הולך ", הרי בארנו ובארו החברים', וגו

שכאשר נמול נקרא , זה אברהם" תמים
ודובר ", זה יצחק" ופועל צדק", תמים
, ודאי שיעקב נדבק באמת. זה יעקב" אמת

אם הוא נדבק באמת למה עשה עם לבן 
אלא יעקב הבחין את שעת , ה הזובצור

שמותר לאדם לבחון , המזל שלו שהיתה
ואם מזלו , את שעתו טרם ישוב לארצו

אל , ואם לא, יפה, עומד במה שעושה
שיעמוד במה (יושיט רגלו עד שיעלה 

  .אליו) שעשה

íéùéúä úà àåää íåéá øñéåá) äì íù( éáø 
 øîàå çúô øæòìà)à åè íéìäú (åäé" øåâé éî ä

êìäàáåâå  ' êìåä àééøáç äåî÷åàå àðîé÷åà àä
 íéîú)á íù ( íéîú øæâúà ãëã íäøáà àã

 á÷òé àã úîà øáåãå ÷çöé àã ÷ãö ìòåôå éø÷à
 úîàá àåä éà ÷áãúà úîàá á÷òé éàãå
 àìà àã àðååâë ïáì íò ãáò àîòè éàî ÷áãúà

éì éøùã äåä äéìæîã àúòù ïéçá á÷òé>ä< 
øàì áåúé àì ãò äéúòù ïçáîì ùðéàì éàå äéò

 àì åàì éàå øéôù ãéáòã äîá íéà÷ äéìæî
 ÷ìñéã ãò éåìâø èéùåé>ð" äîá íéà÷ã à

ãéáòã<äéáâì â:  
וענתה בי צדקתי ביום "כתוב , בא וראה

שהרי הוא לא עשה כדי שיטול ', וגו" מחר
אלא הכל באמת ושלמות , משלו לחינם

אלא שהוא נטל רשות , ולא עוד. הרצון
' שתי ויברכני הנח"ועל זה כתוב , מלבן

כמה כשפים ומינים עשה לבן ובחן ". בגללך
והיה מוצא בגלל , את מזלו משום יעקב

ומאה כבשים , יעקב מאה צאן כל חדש

 áéúë éæç àú)âì ì úéùàøá ( éá äúðòå
åâå øçî íåéá éú÷ãö ' ïéâá ãáò àì åäéà àäã

 àèùå÷á àìë àìà àðâîì äéìéãî ìåèéã
éìùå åùø ìéèð åäéàã àìà ãåò àìå àúåòøã åî

 áéúë àã ìòå ïáìî)æë íù ( éðëøáéå éúùçð
åäé" ïéçáå ïáì ãáò ïéðéæå ïéùøç äîë êììâá ä

 á÷òéã äéðéâá çëùà äåäå á÷òéã äéðéâá äéìæî

                                                           

 .##*לא מופיע בפסוק א
היתה לתיקונים , כוונת יעקב אבינו במעשים שעשה עם המקלות והרהטים בצאן המקושרות ב

, שהוא בדרגין נוכראין, שכן מכיוון שהיה בבית לבן. העליונים אשר בענינים המרומזים כנגדם למעלה
והיה מכוון בהם על שרשי , היה עושה תמיד התחכמויות ותחבולות בעובדין דלתתא,  זרוברשותא דאל

, בין טמא לטהור ובין קודש לחול, כדי להפרשא בין דרגין לדרגין, הדברים אשר מרמזים כנגדם למעלה
ואז עומד האדם , כי זוהי העבודה היותר עליונה והתיקון שאין למעלה ממנו. ולהדביק את עצמו בקודש

 ).ד"ב ע”ב ע"ביאורים ח(מ "ושם הוא שובר את עיקר תוקפו וכחו דס, ובתוך החיצונים" מצולות ים"ב
ש אם דשרי ליה לאינש למבחן מזליה עד לא יתוב לארעיה ואי "ע שכל הדף ההוא אין לו הבנה כמ" צג

' ד אמר רה יעקב לנטלא אגריה לא אשכח עשרה מכל זיניא ע"ש וכד בעא קב"ואם במ' מזליה קאים וכו
 ).ה"של) (ו"שמונה שערים למהרח(ע "וצ' אלעזר וכו
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, רבי אבא אמר. ומאה עזים יותר על צאנו
אלף צאן ואלף כבשים ואלף עזים היה 

זהו , מביא לו יעקב יותר בכל חדש וחדש
יפרץ כי מעט אשר היה לך לפני ו"שכתוב 

והברכה . אותך לרגלי' לרוב ויברך ה
. שלמעלה אינה פחות מאלף מכל מין ומין

, מהכבשים נמצאו אלף, נמצא אלף מהצאן
על כל מה ששורה , מהעזים נמצאו אלף

עד , הברכה שלמעלה לא פחות מאלף
. שבשביל יעקב התעלה לבן לעושר רב

לא מצא אלא , וכשיעקב רצה ליטול שכרו
ויעקב חשב אותו , עשרה מכל מין ומין

ראה כמה נטל משלו ממה . לעושר רב
וכל זה , שהיה נותן הוא בזכותו ללבן

לא היה אלא בזרוע של , שעלה בו ביעקב
  .אותם מקלות ששם אצל הצאן

 ïéæò äàîå ïéøîà äàîå àçøé ìë àðàò äàî
 óìàå ïéðàò óìà øîà àáà éáø äéðàò ìò øéúé

 ïéæò óìàå ïéøîà ìëá øéúé á÷òé äéì éúééî äåä
ää àçøéå àçøé" ã)ì íù ( êì äéä øùà èòî éë

åäé êøáéå áåøì õåøôéå éðôì" éìâøì êúåà ä
 ìëî óìàî úåçô åäéà åàì àìéòìã àúëøáå

àðéæå àðéæà óìà ïéøîàî çëúùà óìà ïéðàòî 
 àéøùã äî ìë ìò çëúùà óìà ïéæòî çëúùà

éâáã ãò óìàî úåçô àì àìéòìã àúëøá äéð
 àòá ãëå àøúåò äîëì ïáì ÷ìúñà á÷òéã

 àì äéøâà àìèðì á÷òé]çëùà) [çëúùà( àìà 
 àøúåòì äéì áéùç á÷òéå àðéæå àðéæ ìëî äøùò
 áéäé äåäã äîî äéìéãî ìéèð äîë éîç éâñ
 á÷òé äéá ÷éìñã àã ìëå ïáìì äéúåëæá åäéà

òåøæá àìà äåä àìá éáâì éåùã úåì÷î ïåðéàã 
àðò:  

 טרח אותו יעקב השלם בא וראה כמה
" וישם דרך שלשת ימים"כתוב . אחרי לבן

ועם כל זה , והביא לו כל העושר הזה', וגו
, לא רצה לבן שיהיה כך שכרו של יעקב

אלא נטל עשרה מזה ועשרה מזה ונתן 
ואם , קח את אלה, ואמר לו, לו) בידי בניו(

. בצורה הזו יהיה שכרך, יולידו כמו שאמרת
 את משכורתי עשרת ותחלף"זהו שכתוב 

, עשרה מזה ועשרה מזה) ובאלו". (מונים
ואביכן התל בי והחליף את "וכתוב 

) ובאלו העשרה". (משכורתי עשרת מונים
. וברכו, השתדל אחר הקדוש ברוך הוא

חזר , ומכל מה שהתנה לבן עם יעקב
עד שהקדוש , בדבורו ולקח מיעקב הכל

אמר . ברוך הוא חס עליו ונטל משלו בזרוע
כל הפסוקים הללו באו , י אלעזררב

שדברים , ששנינו, להראות החכמה
ומהם , מהם תלויים במעשה, שלמעלה

ומי שרוצה . ומהם ברצון הלב, בדיבור
, בדיבור ורצון, למשוך ברכות בתפילה

  .ומהם שלא בתפילה אלא תלויים במעשה

 á÷òéã àîéìù àåää çøè äîë éæç àú
 áéúë ïáìã äéøúáà)åì íù (êøã íùéå úùìù 

åâå íéîé ' ìë íòå àøúåò éàä ìë äéì éúééà äåäå
 àìà éëä á÷òéã äéøâà àäéã ïáì àòá àì àã

áäéå àã ïî äøùòå àã ïî äøùò ìèð àãéá 
äéðáãâ äîë åãéìåé éàå éðä ìåè äéì øîàå 

ää êøâà àäé àðååâ éàäá úøîàã" ã)íù àì 
àî ( íéðåî úøùò éúøåëùî úà óìçúå)éðäáå (

å àã ïî äøùò áéúëå àã ïî äøùò)æ íù (
 úøùò éúøåëùî úà óéìçäå éá ìúä ïëéáàå

 íéðåî)äøùò éðäáå (á÷ øúá ìãúùà" äéëøáå ä
 äéìåìîá øãäà á÷òéã äéîò ïáì éåùã äî ìëîå

á÷ã ãò àìë á÷òéî ìéèðå" ìèðå äéìò ñç ä
 éàø÷ éðä ìë øæòìà éáø øîà òåøæá äéìéãî

ìã ïéìî ïðéðúã ïééúà à÷ àúîëç äàæçàì àìéò
 ïåäðîå àìåìîá ïåäðîå àãáåòá ïééìú ïåäðî
 ïàëøá àëùîàì éòáã ïàîå àáìã àúåòøá
 àúåìöá àìã ïåäðîå àúåòøå àìåìîá àúåìöá

ïééìú àãáåòá àìà:  
, יעקב השלם כל מה שעשה, בא וראה

ויצג את המקלות "כתוב . עשה בחכמה
 àúîëçá ãáòã äî ìë íéìù á÷òé éæç àú

                                                                                                                                                                                     

מכל  ברכות הסכימו להשפיע ליעקב הספירות'  לפי שהספירות כלולות עשר מעשר עד אלף וכל בחיא
ורמז (ח "ז. מין ומין בכל ירחא חידוש הלבנה שהוא במילואה שנשפעת מהעליונות וכלם משפיעים לו

 ).א"נ) (ן"מאי.) (ש וברכתא דלעילא"אלף ואפשר שזפלא אותיות ' שנשפע מלמעלה בחי
 ).א"נ(מ "א. ל"ש חז"ל בזרעא והיינו שנעשה זרע מהמים ששתו כמ"ל דצ" נב
 ".ליה"ובמקומו איתא , ו"נמחק בדפ" בידא דבניה" ג
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הכל , "אשר פצל ברהטים בשקתות המים
עין של הכל למשוך ברכות מהמ, בחכמה

. שהן חלקו וגורלו, לכל הדרגות העליונות
אלו הדרגות , איזה מקלות, "את המקלות"

שהעביר מהן , "אשר פצל", שהן בית הדין
מלך "היינו שכתוב , "ברהטים", את הדין

שזה מהמלך ההוא באות , "אסור ברהטים
  ,דבר אחר. ברכות לכל העולמות

áò áéúë ãé)çì ì íù ( øùà úåì÷îä úà âöéå
 àúîëçá àìë íéîä úåú÷ùá íéèäøá ìöô
 ïéâøã åäìëì àìëã àòåáîî ïàëøá àëùîàì
 ïàî úåì÷îä úà äéáãòå äé÷ìåç ïåðéàã ïéàìò
 ìöô øùà àðéã éá ïåðéàã ïéâøã ïéìà úåì÷î

 áéúëã åðééä íéèäøá àðéã ïåäðî øáòàã) æ øéù
å (íéèäøá øåñà êìîà àäã  ïééúà êìî àåääî

øçà øáã ïéîìò åäìëì ïàëøá  
  àñ÷/á  
  øäæ  
מלך זה אסור , "מלך אסור ברהטים"

שמהם , וקשור באותם הרהטים העליונים
מן ) נמשכות ברכות לכל(משקים את הכל 

שמשם " (בשקתות המים. "המלך העליון
אלו הם , )משקים כל שקתות המים

הנחלים שיוצאים ובאים עד שמגיעים 
אשר תבאן הצאן . " ששם מתכנסיםלמקום
ישקו כל חיתו שדי "כמו שנאמר , "לשתות

ובאותו המקום ". ישברו פראים צמאם
כולם באים , ששם מתכנסים המים

  .להשקות ממנו

 íéèäøá øåñà êìî)äéù"å æ ù ( àã êìî
 åäééðîã ïéàìò ïéèäø ïåðéàá øåù÷å øåñà

 àìë ïéé÷úùà>ð"àìåëì ïàëøá ïëùîúà à< 
àìò êìîîíéîä úåú÷ùá äá ïéìçð ïåðéà ïéìà 

 ïîú éùðëúîã øúàì åèîã ãò ïééúàå ïé÷ôðã
 øîà úàã äîë úåúùì ïàöä äðàáú øùà

)àé ã÷ íéìäú ( åøáùé éãù åúéç ìë å÷ùé
 àéî ïîú éùðëúîã øúà àåääáå íàîö íéàøô

äéðî äà÷ùàì ïééúà åäìë:  

, בא וראה, מה זה ויחמנה, "ויחמנה"
המים נקפאים , תבשעה שרוח צפון נושב

משום , ולא נמשכים לחוץ ולא משקים
. וקור הצפון מקפיא את המים, שהדין תלוי

מתחממים , וכשמתעוררת רוח הדרום
אז , המים והקפאון שלהם עובר ושופעים

משום שהחום של הדרום , הכל משקים
וכולם מתחממים , מפשירים המים

ושמחים לשתות מאותו הקור של הצפון 
זהו שכתוב . נהשהיה להם בראשו

, והרי כתוב ויחמו, "ויחמנה". "ויחמנה"
ועל זה התכוון . אלא שהם כולם נקבות

וזהו שכתוב , יעקב לעשות מעשה בחכמה
  .'וגו" ויקח לו יעקב מקל לבנה לח"

 äðîçéå)çì ì úéùàøá ( éæç àú äðîçéå éàî
 ïéãâð àìå ïéãéìâ ïééî áéùð ïåôö çåøã àúòùá

ã ïéâá ïéé÷úùà àìå øáì åøéø÷å àéìú àðéã
 éîîçúî íåøã çåø øòúà ãëå àéî ãéìâ ïåôöã
 ïéé÷ùúà ïéãë ïéãâðå ïåäìã åãéìâ øáòúàå àéî
 åäìëå àéî ïàøù íåøãã åîéîçã ïéâá àìë
 ïåôöã åøéø÷ àåääî éúùîì ïàãçå éîîçúî

ää àúéîã÷á ïåì äåäã" àäå äðîçéå äðîçéå ã
 áéúë)èì íù ( éá÷åð åäìë ïåðéàã àìà åîçéå

å àúîëçá àãáåò ãáòîì á÷òé ïååëúà àã ìò
 áéúëã àåä àãå)æì íù ( ì÷î á÷òé åì ç÷éå

åâå çì äðáì':  
כי יעקב בחר ", ואמר) רבי אלעזר(פתח 

כי ", בא וראה". לו יה ישראל לסגולתו
עד כאן לא ידענו מי , "יעקב בחר לו יה

אם הקדוש ברוך הוא בחר את , בחר את מי
 הקדוש ברוך אם יעקב בחר לו את, יעקב
אלא ממה שגילה הכתוב ידענו . הוא

 çúô>ð"øæòìà éáø à< øîàå )éìäúã äì÷ í (
åúìåâñì ìàøùé äé åì øçá á÷òé éë) ïéúéðúî( 

 àðòãé àì ïàë ãò äé åì øçá á÷òé éë éæç àú
á÷ éà ïàîì øéøá ïàî" éà á÷òéì äéì øéøá ä

á÷ì äéì øéøá á÷òé" àø÷ éìâã äîî àìà ä

                                                                                                                                                                                     

את המקלות מדרגות  ק ויצג"י כנזכר בתקונים וה"אותיות של אדנ' ת אסור ברהטים בד" פירוש מלך תא
י וישפיע לו "אותיות אדנ' ת בד" תי הרהטים שעשה שיתיחד ויתקשר"הדין אשר פצל שהעביר הדין ע

 ).א"ד(תקונים קמב  ).א"נ(ח "ז. ש דהא מההוא מלך אתיין ברכאן לכלהו עלמין"קו הדינים וזתברכות ויתמ

 .ו" דפ– )א דמתמן אשתקיין כולא שקתות המים"ס (ב
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, שהקדוש ברוך הוא נטל את יעקב לגורלו
". עמו יעקב חבל נחלתו' כי חלק ה"שכתוב 

כך גם יעקב בירר את ירושתו , בא וראה
ועלה למעלה מכל הדרגות , וגורלו לחלקו

היינו , "מקל לבנה לח. "ונטל אותו לגורלו
, "ז וערמוןולו. "הדרגה הלבנה של צד הימין

. היינו הדרגה האדומה של צד שמאל
שהעביר מזה , "ויפצל בהם פצלות לבנות"

והוא נכנס , את הדין וחיבר אותו לימין
ביניהם ונטל אותם יחד ונעשה הכל אחד 

, "מחשף הלבן"ועם כל זה . בשני צבעים
, וכל זה למה. שיתגלה הלבן על האדום

למשוך את הדרגה הזו של גורלו ברכות מן 
ולשים את , )של הנחל(מעין של הכל ה

ברהטים ", הדרגה הזו שהיא שלש כאחת
ואז במעשה . כמו שבארנו" בשקתות המים
, שופעות הברכות למטה, הזה של חכמה

ושורות , כל העולמות) ומתברכים(ומשקים 
שכתוב , כמו שפרשוה, עליהם הברכות

ולערב "ואחר מכאן ', וגו" בבוקר יאכל עד"
  ,"יחלק שלל

á÷ã àðòãé" áéúëã äéáãòì á÷òéì äéì ìéèð ä
)è áì íéøáã (é ÷ìç éëåä" ìáç á÷òé åîò ä

 äéúðñçà øøéá á÷òé éîð éëä éæç àú åúìçð
 ìéèðå ïéâøã ìëî àìéòì ÷éìñå äé÷ìåçì äéáãòå
 àøååç àâøã åðééä çì äðáì ì÷î äéáãòì äéì
 à÷îåñ àâøã åðééä ïåîøòå æåìå àðéîé øèñã
 úåðáì úåìöô ïäá ìöôéå àìàîù øèñã

)æì ì úéùàøá ( øáçúàå àã ïî àðéã øáòàã
á äéì àãçë ïåì ìéèðå åäééðéá ìàò àåäå àðéîé

 óåùçî àã ìë íòå éðååâ éøúá ãç àìë ãéáòúàå
 ïáìä)íù ( àã ìëå à÷îåñ ìò àøååç éìâúéã

 ïàëøá äéáãòã àã àâøãì àëùîàì éàîì
 àìëã àòåáîî>ð"àìçðã à< àâøãì äàåùìå 

 íéîä úåú÷ùá íéèäøá àãçë àúìú åäéàã àã
)çì íù (á ïéãëå àðîé÷åàã äîëãáåò>à< àã 

 ïéé÷ùúîå àúúì ïàëøá ïéãâð àúîëçã>ð" à
ïàëøáúîå< ïàëøá äéìò ïééøùå ïéîìò åäìë 

 áéúëã äåî÷åàã äîë)íùæë èî  ( ìëàé ø÷áá
 ãò>åâå'<ììù ÷ìçé áøòìå ïàëî øúáìå :  

  äøåú éøúñ  
הרצון : משנה', וגו" ויקח לו מקל לבנה"

קול הקול של , קשרי האמונה, של המעשה
אנו היינו . מתעורר ממעלה למטההקולות 

הגלגל סובב מלמעלה לכמה , פתוחי עינים
התעוררו ישנים , קול נעים התעורר. צדדים

ולא יודעים ולא , נרדמים ששינה בנחיריהם
כבדי , אטומי אזנים, מתבוננים ולא רואים

התורה עומדת . ישנים ואין יודעים, לב
לפניהם ולא משגיחים ולא יודעים במה 

התורה .  רואים ולא רואים,מסתכלים
יפתחו , הסתכלו טפשים, מרימה קולות
אין מי , אין מי שישגיח. העיניים ותדעו

עד מתי תהיו בתוך החשכה . שירכין אזנו
ויתגלה לכם , הסתכלו לדעת, של רצונכם

  .האור המאיר

äðáì ì÷î á÷òé åì ç÷éå) ïåîøòå æåìå çì(åâå  '
)æì ì úéùàøá ()ïéúéðúî(ãáåòã àúåòø  éøè÷ à

àúåðîéäîãààéì÷ã àì÷ ì÷ á àìéòî øòúà 
 øçñà àìâìâ ïðéåä ïéðééò ïéçéúô ïðà àúúì
 åøòúà øòúà àúåîéòð ì÷ ïéøèñ äîëì àìéòî

ïåäéøåçá àúðéùã ïéëéîã ïéîééðâ éòãé àìå 
>àìå< ïéãáë ïéðãåà ïéîéèà ïàîç àìå ïìëúñî 
>àáìã <)àáìëã( àúééøåà ïéòãé àìå ïéîééð 

åäééî÷ àîéé÷ äîá éòãé àìå ïéçéâùî àìå 
 ïéì÷ úàîø àúééøåà ïàîç àìå ïàîç ïìëúñî
 ïàî úéì ïåòãðúå ïéðééò åçúô ïéùôè åìëúñà
 ïååäú äî ãò äéðãåà ïéëøéã ïàî úéìå çâùéã

å òãðîì åìëúñà åëééúåòøã àëåùç åâáà éìâú
øéäðã àøåäð ïåëì:  

מתוך הצרה של , בזמן שיעקב השלם
, ך דרגות זרותבתו, הארץ ורשות אחרת

, ובירר חלק גורלו ונחלתו, דחה את כולם
חכמה מתוך , האור מתוך החשכה

 åùøå àòøàã å÷àò åâî àîéìù á÷òéã àðîæá
å åäìëì äçã ïéàøëåð ïéâøã åâá àøçà øéøá

 äéúðñçàå äéáãò ÷ìåç>àøåäð< àëåùç åâî 

                                                           

צון המעשה הטוב לקשר הספירות זו בזו רפירוש  ).א"ד( מקשרי ומייחדי האמונה בסוד האצילות א
 ).א"נ(ב " הרש.ביחוד קשר האמונה ולבררם מהדינים וכן עשה יעקב

 ).א"ד( קול אחד מן הקולות עליונות שיורדים מלמעלה ב
 ).א"ד( אותן שהשינה בנחיריהם ואינם מבקשים להשיג סודות התורה ג
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כשהיה עומד , וכיבד את רבונו, הטפשות
לא "על כן כתוב . בתוך הרשות של אל זר

  ".עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחורו

 äéøàîì äéì øé÷åàå àúåùôè åâî àúîëç> ãë
ìàã àúåùø åâá íéà÷ äåä <)ìà åâá( àã ìò øæ 

 áéúë)áë èë äéòùé ( àìå á÷òé ùåáé äúò àì
åøåçé åéðô äúò:  

  àúôñåú:  
הקשר של הקשר הטהור היה עולה לפני 
 ,ולפנים טרם שמצא מקום לבית מושבו

לא נמצא למעלה , אותו מקום אינו מקום
, אבדון הוא מן הכל, נאבד מן הכל, ולמטה

שיצא מהפסולת של , ל"סמא, אבדון זכר
הנקבה ) היא(ומות , החוזק של יצחק אבדון

שכתוב , אשת זנונים, הנחש הקדמוני, שלו
אבדון , ואלו שנים". רגליה יורדות מות"

הסוד . שמעו את תוקף רצון המלך, ומות
הנסתם העליון נאבד ) הסתום(הסתר ו
  )טמיר(נעשה , מהכל) הטמיר(

àéëã àøèå÷ã àøèå÷à ãò åâì åâì ÷éìñ äåä 
çëùà àìá åàì øúà àåää àáúåî úéá øúà 

 ãéáàúà àìëî àúúå àìéòì çëúùà àì øúà
àîñ àøåëã ïåãáà àìëî éåä ïåãáà" ÷ôðã ì

 ÷çöéã àô÷åúã àëåúäî>ïåãáà< àá÷åð úåîå 
÷ ùçð äéìéã áéúëã íéðåðæ úùà äàîã) ä éìùî

ä ( úåîå ïåãáà ïéøú ïéìàå úåî úåãøåé äéìâø
àëìîã åðîøåäã àô÷åú åòîùâ àøúñå àæø 

 àîéúñ>ð"àøéîè à< ãéáàúà äàìò >ð" à
øéîè< ãéáàúà àìëî >ð"øéîè à<  

  áñ÷/à  
  øäæ  

ויעקב . שיתברכו כל העולמות למטה
נטל חלקו מאותן הברכות ששורות עליו 

משום שהוא חלקו וגורלו של , למטה
  .הקדוש ברוך הוא

 ìèð á÷òéå àúúì ïéîìò åäìë àëøáúàì
 ïéâá àúúì äéìò ïééøùã ïàëøá ïåðéàî äé÷ìåç

á÷ã àáãòå äé÷ìåç åäéàã"ä:  

רבי ייסא הקטן היה מצוי לפני רבי 
ברכות לראש "זה שכתוב , אמר לו. שמעון
מה זה , היה צריך לכתוב לצדיק, "צדיק

ראש צדיק זו היא , אמר לו". דיקלראש צ"
ראש צדיק , עוד. ובארוה, העטרה הקדושה

שנטל את הברכות והשפיע אותם , זה יעקב
וכל , ומשם נזרקו לכל עבר, לצדיק

, אבל הנה בארנו. העולמות מתברכים
צדיק נקרא ) ראש" (ברכות לראש צדיק"

שממנו , של הברית) ראש(אותו המקום 
קב של המדה הנ. יוצאים מעיינות החוצה

כך ראש . שיוצא ממנו היין הוא הראש
כשזורק מעיינות , אותו מקום, צדיק

הצדיק הוא ראש . נקרא ראש צדיק, לנקבה
משום שכל הברכות , )ראש לכל הברכות(

אותו האדם שזוכה לשמור , עוד. שרויות בו

 ïåòîù éáøã äéî÷ çéëù äåä àèåæ àñéé éáø
à" áéúëã éàä ì)å é éìùî ( ÷éãö ùàøì úåëøá

 ÷éãö ùàøì éàî äéì éòáî ÷éãöì]à"ì) [àìà( 
 äøèò àéä àã ÷éãö ùàø>àùéã÷<ã÷åàå  äåî

 ïàëøá ìéèð åäéàã á÷òé àã ÷éãö ùàø åú
 øáéò ìëì å÷éøãæà ïîúîå ÷éãöì ïåì ãéâðå
 úåëøá àðîé÷åà àä ìáà ïéîìò åäìë ïëøáúîå

 ÷éãö ùàøì)ùàø ( øúà àåää éø÷à ÷éãö
)àùéø ( àá÷åð øáì ïéòåáî ïé÷ôð äéðîã úéøáã

äéðî ÷éôð àøîçã àèñé÷ãä êë àùéø åäéà 
æ ãë øúà àåää ÷éãö ùàø àá÷åðì ïéòåáî ÷éø

 ùàø åäéà ÷éãö ÷éãö ùàø éø÷à>ð" àùéø à
ïàëøá ìëì< åú ïééøù äéá ïàëøá ìëã ïéâá 

 àùéã÷ àîéé÷ úà øèðîì éëæã ùð øá àåää
                                                           

פירוש קשר הקשרים הטהורים  ).א"ד( קשר של קשר הטהור שהוא גילוי אצילות מהעלם אל הגילוי א
 ).א"נ(ב "הרש. מקדש מלך פירוש הכל' הוא אריך וע

 ).א"ד( קודם שמצא ב
 ).א"ד( תוקף רשות המלך ג
 .יסודות' עטרות של ב' שיש ב' ח שער כה פרק א"ע' עי). 'ענף ה' ח שער א"ע(עטרת היסוד  ד
שפך ממנו לחוץ הוא נקרא ראש הכלי והמדה אף כן לפי נ כמו שנקב המדה שהיין יוצא משם וה

 ).א"ד(ש ברכות לראש צדיק והוא מבואר " כמ הגוף וממנו נשפך הבל מהגוף נקרא ראשבשהברית הוא נק
  ).ו"לש(ד "ק סג ע"שעה' עי
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את אות ברית הקודש ועושה את מצוות 
ומראשו ועד רגליו כך , התורה נקרא צדיק

הן , וכשהברכות שופעות לעולם. ראנק
וממנו עומדות הברכות , שורות על ראשו

  .לעולם בבנים הקדושים הצדיקים שהקים

 ãòå äéùéøîå éø÷à ÷éãö àúééøåàã éãå÷ô ãéáòå
éø÷à éëä éåìâøà ïééøù àîìòì ïéãâð ïàëøá ãëå 

éðáá àîìòì ïàëøá éîéé÷ äéðîå äéùéø ìò ï
íé÷åàã ïéàëæ ïéùéã÷:  

נער "כתוב , עוד שאל רבי ייסא ואמר
הפסוק הזה פרשוהו ', וגו" הייתי גם זקנתי

רֹו של עולם אמר אותו הוא אמר אותו . ֶׁשֹשָ
. בחכמה יותר ממה שחושבים בני אדם

שהרי ביחוד הקדוש , יפה הוא, בני, אמר לו
, וכך הוא, "נער הייתי גם זקנתי"נאמר 

זה השבח של , "דיק נעזבולא ראיתי צ"
שהנה . היחוד שלא נמצא יום ללא לילה

והצדיק אחוז , הלילה תמיד נמצא בו
, "וזרעו מבקש לחם. "למעלה ואחוז למטה

, אלא בשעה שזורק ונשפע הזרע, מה הוא
שהרי היא שורה , אינו תובע את הנקבה

שאין נפרדת ממנו לעולמים וזמינה , עמו
 אלא בשעה שהרי אין זרע שופע. היא אצלו

  ,שהנקבה זמינה

 áéúë øîàå ìéàù åú àñéé éáø) æì íéìäú
äë (åâå éúð÷æ íâ éúééä øòð ' äåî÷åà àø÷ éàä

 øéúé àúîëçá åøîà åäéà åøîà àîìòã åøùã
à àùð éðá ïéáùçã äîî" àäã àåä úåàé éøá ì

 éëäå éúð÷æ íâ éúééä øòð øîúà àùéã÷ àãåçéá
ù àåä àã áæòð ÷éãö éúéàø àìå àåä àçá

 äìéì àäã äìéì àìá íåé çëúùà àìã àãåçéã
 ãéçàå àìéòì ãéçà ÷éãöå àøéãú çëúùà äéá
 àúòùá àìà àåä éàî íçì ù÷áî åòøæå àúúì
 àäã àá÷åðì òáú àì àòøæ ãéâðúàå ÷éøæã
 ïéîìòì äéðî àùøôúà àìã àéøù äéãäá
 àìà ãéâð àì àòøæ àäã äéáâì àéä àðéîæå

àðéîæ àá÷åðã àúòùá:  
   éøúñäøåú  

מי . (והרהורים) מעיניים(מרעיונות 
הכל . נאבד מן הכל, שנמשך אחר אלו
, אשרהו לאיש שלום. בהיפוך זה מזה

כיעקב שעולה ולא נחשכו העינים בעשן 
וזכה להתקרב באמת לחותם המלך , הזה

) הטמיר העליון מהכל, בא וראה. הקדוש
. הנקודה העליונה', ממנו יצאה האות י

המשיך , הזו יצא הכלמהנקודה העליונה 
הֵאם העליונה שמשקה את ', והוציא ה

הסוד של שש שאוחז את ', מזה יצא ו. הכל
שהוא מקל לבנה לח ולוז , כל הצדדים

אלו , שתי הזרועות שאוחזות בו. וערמון
לחבר , א התחתונה"יוצאות ואוחזות בה

ואז שלש עשרה . המשכן יחד ולהיות אחד
הצבעים והלבן נחקק על . מדות נהיו אחת

זהו שכתוב . ועולה על הצבעים כולם
אחד ושמו ' ה"ואז נקרא , "מחשוף הלבן"

וכתוב , "רועי לא אחסר' ה"ואז ". אחד
בנאות דשא ירביצני על מי מנחות ינהלני "

  .'וגו" נפשי ישובב

 ïéðåéòøî>ð"ïéðééòî à< ïéøåäøäå >ð" à ïàî
à øúá êùîúàãé àìåë àìëî ãéáàúà ïéì
àã ïî àã àëåôäáá÷òéë íéìù øáâã éäåáè á 

 äëæå àððú éàäá ïéðééò åëùçúà àìå ÷éìñã
 àú àùéã÷ àëìîã àîúåç úîàá àáø÷úàì

àìëî äàìò àøéîè éæç<é úà ÷ôð äéðî  ' äãå÷ð
 êéùîà àìë ÷ôð äàìò äãå÷ð éàäî äàìò

ä ÷éôàå ' ÷éôð éàäî àìëì é÷ùàã äàìò àîà
å ' ì÷î åäéàã ïéøèñ ìëì ãéçàã úéùã àæø

 äðáì äéá ïãéçàã ïéòåøã ïéøú ïåîøòå æåìå çì
äá åãéçàå é÷ôð ïéìà" àðëùî àøáçì äàúú à

ãç ååä ïìéëî øñéìú ïéãë ãç éåäîìå ãçëâ 
ååâ ìò ÷éìñå ïéðååâ ìò óéìâúà àøååçåéð åäìë ï

ää" ã)æì ì úéùàøá ( éø÷à ïéãëå ïáìä óåùçî
)ãé äéøëæè  (åäé" ïéãëå ãçà åîùå ãçà ä
)à âë íéìäú (åäé" áéúëå øñçà àì éòåø ä) íù

á ( éðìäðé úåçåðî éî ìò éðöéáøé àùã úåàðá

                                                                                                                                                                                     

ז כולו נקרא צדיק מראשו עד "ח הגם שלא עשה שום מצוה רק ששמר הברית הזה לבד עכ" פירש זא
ל מראשו עד רגליו איקרי ראש בעבור "ל דר"רגליו וקשה דהא קאמר בהדיא ועביד פיקודי דאורייתא ונ

מ אם עשה "פ ששומר הברית לבד נקרא צדיק מ"ל אע" צדיק כלומר כל הצדיק או רשמירת בריתו זהו ראש
 ).א"נ(מ "א. ושמר גם כל שאר מצות נקרא כולו צדיק לא על שם הברית לחוד

 ).א"נ(ב "הרש. 'יעקב כוכ פירוש אשריהו לאיש שלים ב
 .זוהר הרקיע' עי ג
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åâå ááåùé éùôð'  
בירר לו לחלקו , "ויקח לו יעקב"

, גוון לבן, צד ימין, "מקל לבנה לח", ולגורלו
זה צד של , ולוז, הוא צד של המים, לח

, כלול זה בזה, וערמון, אדום כורד, השמאל
ן בצבעו ועולה הימין הלב, וכולם אוחז יחד

שאף על גב , "מחשוף הלבן"שכתוב , בהם
חלקו ) נוטה(לוקח , שאוחז לשני הצדדים

, בצד זה ובצד זה, ונחקק בכולם, לצד ימין
מה כתוב . שלם בכל, אז נקרא גבר שלם

והיה בכל יחם הצאן המקושרות ", אחריו
סתר . 'וגו" ושם יעקב את המקלות
בתוך מחנות , הסתרים לחכמי לב נמסר

עליונים קדושים יש מדרגות עליונות אלו 
אלו . אלו פנימיים ואלו לבחוץ, על אלו

, הפנימיים מתחברים במלך הקדוש
בנים קדושים , ומתחברים בישראל

ואלו נקראות הצאן , להקדוש ברוך הוא
, מחנות של אלו מקושרות. המקושרות

בשעה שהתשוקה שלהם לגבי . מעלה ומטה
, האמצעיעמוד , הזהר העליון שלמעלה

תפילין , יעקב השלם לקח אותם המקלות
להנחת , מקום ומושב, ברהטים, של ראש
ומכאן לוקחים אור וזיו כל . התפילין

אלו , החיילות ומחנות העליונים
. שמתקשרים למעלה ומתקשרים למטה

כיון שאלו לוקחים מתוך הרהטים שקתות 
אז אלו היו מקורות ונביעות להוריד , המים

ולכן הפריש יעקב בין . לםלמטה ולתת לכו
המדרגות העליונות הקדושות למדרגות 

כמו שנאמר , האחרות של שאר העמים
וישת לו עדרים לבדו ולא שתם על צאן "

  ,"לבן

 á÷òé åì ç÷éå)æì ì úéùàøá ( äéì øéøá
 àðéîéã àøèñ çì äðáì ì÷î äéáãòì äé÷ìåçì

 àøèñ çì øååç ïååâíéîã åäéà àøèñ àã æåìå 
÷îåñ àìàîùã àãá àã ìéìë ïåîøòå àãøååë à

 åäá à÷ìñå äéðååâá àøååç àðéîé ãéçà åäìëå
 áéúëã)íù ( ãéçàã áâ ìò óàã ïáìä óåùçî

 ìèð ïéøèñ ïéøúì>ð"äèð à< øèñì äé÷ìåç 
 àøèñ éàäáå àøèñ éàäá àìëá óéìâàå àðéîé
 áéúë äî àìëá íéìù íéìù øáâ éø÷à ïéãë

 äéøúá)àî íù (÷îä ïàöä íçé ìëá äéäå úåøù
åâå úåì÷îä úà á÷òé íùå ' ïéøúñã àøúñ

 ïéùéã÷ ïéàìò ïééøùî åâá øñîúà àáì éîéëçì
>ïéàìò ïéâøã úéà< ïéàîéðô ïéìà ïéìà ìò ïéìà 

 àëìîá ïéøù÷úî ïéàîéðô ïåðéà øáì ïéìàå
 ïéùéã÷ ïéðá ìàøùéá ïéøù÷úîå àùéã÷
 úåøù÷îä ïàöä ïåø÷à ïéìàå àåä êéøá àùãå÷ì

ù÷î ïåðéàã ïééøùî àúòùá àúúå àìéò úåø
 àìéòìã äàìò àøäåæ éáâì ïåäìã àúáåàéúã
 ïåðéà ìèð àîéìù á÷òé àúéòöîàã àãåîò
 àúëåãå øúà íéèäøá àùéøã ïéìôú úåì÷î

 àøåäð éìèð àëäîå ïéìéôú éøåéãì>àååéæå< ìë 
 àìéòì ïøù÷úîã ïåðéà ïéàìò ïééøùîå ïéìéç
 ïéèäø åâî ïéìèð ïåðéàã ïåéë àúúì ïøù÷úîå

÷ù ïéòåáîå ïéøå÷î ååä ïåðéà ïéãë íéîä úåú
 ùéøôà êë ïéâáå àìåëì áäéîìå àúúì àúçðì
 ïéðøçà ïéâøãì ïéùéã÷ ïéàìò ïéâøã ïéá á÷òé

 øîà úàã äîë ïéîîò øàùã)î íù ( åì úùéå
 íéøãò ïáì ïàö ìò íúù àìå åãáì íéøãò

äéì ùéøôà:  
  áñ÷/á  
  øäæ  

שאין , ותשוקת שניהם יחד בדבוק אחד
אמר . ולכן לא צריך לתבוע אותה, דיםנפר
כתוב , אמר לו. ובזמן הגלות לא כך, לו
כשהנקבה בדבוק , מתי יוצא. ואינו, "זרעו"

לא ראיתי , ואם תאמר. אחד עם הזכר
אלא , בזמן של הגלות מה היא, צדיק נעזב

בזמן . זה אחוז למעלה ולא נעזב לעולמים
אחוז למעלה , אחר לא נעזב מהנקבה

בזמן של , אחוז למעלה. ואחוז למטה
, בזמן אחר אוחז את שני הצדדים, הגלות

  .ולעולם אינו נעזב, למעלה ולמטה

 àìã ãç à÷åáãá àãçë åäééåøúã àúáåàéúå
à äìò òáúîì êéøèöà àì àã ìòå ïùøôúî" ì

à éëä åàì àúåìâã àðîæáå" åàìå áéúë åòøæ ì
 íò ãç à÷åáãá àá÷åð ãë ÷éôð éúîéà åäéà

îéú éàå àøåëã à)äë æì íéìäú ( éúéàø àì
 àä àìà àéä éàî àúåìâã àðîæá áæòð ÷éãö
 àì àøçà àðîæá ïéîìòì áæòð àìå àìéòì ãéçà
 ãéçà àúúì ãéçàå àìéòì ãéçà àá÷åðî áæòð
 ãéçà àøçà àðîæá àúåìâã àðîæá àìéòì

áæòð åðéà íìåòìå àúúå àìéòì ïéøèñ ïéøúì:  
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ויתן אותם אלהים ברקיע "כתוב 
ואף על גב שנאמר . זה צדיק, "השמים

אלא ברקיע השמים , "ברקיע השמים"
שני , בא וראה. שהוא סיום הגוף, ודאי

זה , והם הראשית והסיום, רקיעים הם
ראשית הרקיע השמיני בו . כדוגמת זה

וזהו , קטנים וגדולים, שקועים כל הכוכבים
וממנו , הרקיע העליון הנסתר שמקיים הכל

, מטה למעלהוהוא השמיני מ, יוצא הכל
כך הוא . והוא הראשית להוציא ממנו הכל

שבו , הרקיע השמיני ממעלה למטה
כל האורות , שקועים כל הכוכבים

וזה הסיום , והוא נוטל את הכל, והמאורות
, כמו שאותו הרקיע השמיני. של הכל

, תלויים בו כל האורות, שהוא ראשית הכל
, כך גם זה, וממנו יוצאים, ונוטל אותם

ע השמיני תלויים בו כל האורות אותו רקי
  .וממנו יצאו לכל העולמות, ונוטל אותם

 áéúë)æé à úéùàøá( éäìà íúåà ïúéå" í
 øîúàã áâ ìò óàå ÷éãö àã íéîùä òé÷øá
 åäéàã éàãå íéîùä òé÷øá àìà íéîùä òé÷øá

ïåðéà ïéòé÷ø ïéøú éæç àú àôåâã àîåéñà ïåðéàå 
 àã àðååâë àã àîåéñå àúåøéù>àúåøéù< 

äàðéîú àòé÷øáàéáëë ìë ïòé÷ù äéá â ïéøéòæ 
ïéáøáøåã äàîéúñ äàìò àòé÷ø àåä àãå 

 äàðéîú åäéàå àìë ÷éôð äéðîå àìë íéà÷ã
 àìë äéðî à÷ôàì àúåøéù àåäå àìéòì àúúî
 äéáã àúúå àìéòî äàðéîú àòé÷ø åäéà êë
 ìéèð àåäå ïéðéöåáå ïéøåäð ìë àééáëë ìë ïéòé÷ù

ë àìëã àîåéñ àãå àìë àòé÷ø àåääã äî
 ìë äéá ïééìú àìëã àúåøéù åäéàã äàðéîú

 ïéøåäð>ïåì ìéèðå< åäéà éàä éîð éëä é÷ôð äéðîå 
 ïåì ìéèðå ïéøåäð ìë äéá ïééìú äàðéîú àòé÷ø

ïéîìò åäìëì å÷ôð äéðîå:  
, הראשית והסיום עומדים כצורה אחד

ועל כן הוא הנהר ששופע ויוצא ולא 
ל שיהיה הכ, נפסקים מימיו לעולמים

ויתן אותם "ולכן , הסיום כמו הראשית
להאיר על ", ולמה, "אלהים ברקיע השמים

הכל עומדים , ואף על גב שנאמר". הארץ
מה בין זה . וזהו בירור הדבר, כצורה אחד

אלא זה מקיים וזן את העולם העליון . לזה
ואת כל אותם הצדדים , שהוא בו

וזה מקיים וזן את העולם , העליונים
 ואת כל אותם הצדדים התחתון

העולם שלמעלה , ואם תאמר. התחתונים
אותו הרקיע השמיני ) הוא(והרי , מי הוא

וכך , העליון הנסתר הוא העולם שלמעלה
כמו , שהרי שני עולמות הם, נקרא

וכל אותם , אלא הוא עולם עליון, שנתבאר
ואותם , שיוצאים ממנו נקראים על שמו

 על שיוצאים מן העולם התחתון נקראים
ברוך הוא , וכל זה וזה הכל אחד. שמו

  .לעולם ולעולמי עולמים

 àîåéñå àúåøéùë àã ìòå éîéé÷ ãç àðååâ
 ïéîìòì éåîéî é÷ñô àìå ÷éôðå ãéâðã øäð åäéà

 êë ïéâáå àúåøéùë àîåéñ éåäîì àìë) úéùàøá
æé à (éäìà íúåà ïúéå" äîìå íéîùä òé÷øá í

 àìë øîúàã áâ ìò óàå õøàä ìò øéàäì
ë äî äìîã àøéøá àåä àãå éîéé÷ àãç àðååâ

 äàìò àîìòì ïæå íé÷åà àã àìà éàäì éàä ïéá
 íé÷åà àãå ïéàìò ïéøèñ ïåðéà ìëìå äéá åäéàã
 éàå ïéàúú ïéøèñ ïåðéà ìëìå äàúú àîìòì ïæå

 àäå åäéà ïàî àìéòìã àîìò àîéú)åäéà (
]àåää[ àîìò äàîéúñ äàìò äàðéîú àòé÷ø 

à éëäå åäéà àìéòìã åäðéð ïéîìò ïéøú àäã éø÷
 ïåðéà ìëå äàìò àîìò åäéà àìà øîúàã äîë

 ïåø÷à äéîù ìò äéðî é÷ôðã] é÷ôðã ïåðéàå
ïåø÷à äéîù ìò äàúú àîìòî[ éàäå éàä ìëå 

ïéîìò éîìòìå íìòì àåä êéøá ãç àìë:  

                                                           

ק שהיו נעלמות בתוך החכמה והוא שירותא "היא שרותא שהיא גלתה את הו'  היינו הבינה והיסוד הביא
 ).א"נ(ק "והיסוד סיומא דו' לאפקא כו

תרומה וכשתמנה הרקיעים מלמעלה למטה מהחכמה או מהדעת ' פ' כנז'  הרקיעים הם נקראים ספיב
ש רקיעא תמינאה "יבא הבינה להיות שמיני וז' יבא היסוד שמיני וכשאתה מונה מלמטה למעלה מהמ

 ).א"נ(' וזה ח' זה ח' ש דא כגוונא דא כלו" למעלה וזממטה' דהיינו הבי
ק שבתוכם שהם "נ שקיעין רמז לו"ים ונתלים ממנה אזב שהם אחו"קודי רלפב' בפ' כדאי'  היינו הספיג

 ).א"נ(ק "שרשים לו
ם רברבין "נ זעירין בעל הדין שהם גה"א. זעירין' ת אבות לאלו הנק"י שהם בני בנים רברבין חג" נהד

 ).א"נ(ח "ז.  בעלי הרחמים ונקרא רברבין שמדת טובה מרובהםשהי "תתנח
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ארזי לבנון ' ישבעו עצי ה", בא וראה
הרי פרשוהו , מי הלבנון, "אשר נטע

אשר שם ציפורים "ק הזה הפסו. ונתבאר
אשר שם ", "יקננו חסידה ברושים ביתה

ואלו . בלבנון, באיזה מקום, "ציפורים יקננו
  ,הן שתי הציפורים שאמרנו בכמה מקומות

 éæç àú)æè ã÷ íéìäú (åäé éöò åòáùé" éæøà ä
 øîúàå äåî÷åà àä ïåðáì ïàî òèð øùà ïåðáì

 àø÷ éàä)æé íù (åðð÷é íéøôö íù øùààäãéñç  
øúà ïàá åðð÷é íéøôö íù øùà äúéá íéùåøáá 

 äîëá ïøîà÷ã íéøôö ïéøú ïåðéà ïéìàå ïåðáìá
øúà:  

  äøåú éøúñ  
שלא יהיה לו , עדרים הפריד לו לעצמו

וכמו שהפריש לו . חלק בשאר האומות
, מדרגות האמונה למעלה לחלקו ולגורלו

כך צריך להפריש מדרגות של מחנות 
עמו באלו לקשר אותם , קדושים למטה

וכולם רשומים . ההיכלות של המלכה
כמו שישראל , בסימן של המלך העליון

אף , רשומים למטה בין כל שאר האומות
מדרגות של מחנות עליונים רשומים הם 
לחלקו של הקדוש ברוך הוא בין כל שאר 

ועל זה בירר . החיילות ומחנות עליונים
רשומים , יעקב את אלו לחלקו וגורלו

כי "לכן כתוב . ( של האמונה)בסוד(לחלק 
יה ". יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו

בירר חלקו וגורלו סוד , עליון הוא
כמו כן כאן הקדוש ברוך הוא ). האמונה

בירר לו מכל שאר צבאות ומחנות של 
ומחנות עליונים נפרדים אלו . העולם
בשעה שזוהר של אש בהארת , מאלו

כל המדרגות האחרות , השכינה מתגלה
, ו מתביישות ומתכסות מהזוהר ההואהאל

וכל אלו התקונים . ולא יכלו להתקרב אליו
, שהם תיקון שלו, הקדושים) מדרגות(

מיד שמחים , בשעה שמתגלה הזוהר ההוא
, ועולים להתקרב עמו ולהתקשר אצלו

והיה העטופים "וסתר זה , והוא נתקן בהם
וצריך לברר ". ללבן והקשורים ליעקב

שחלקו ) לחלקו(ושות ולהבדיל מדרגות קד
ובכולם , מאלו המדרגות של שאר העמים

בכור של הקדוש ברוך (צריך יעקב הקדוש 
ועל זה הקדוש ברוך הוא , )להתקרב, הוא

א "ס(בתוך צדדי , אמונה שלו, כתב בתורה
  .אשרי חלקו, מילים אלו) סתרי

 ïéîîò øàùá ÷ìåç äéì àäé àìã äéîøâì
ì àúåðîéäîã éâøã äéì ùéøôàã äîë àìéò

 ïéâøã àùøôàì êéøèöà éëä äéáãòå äé÷ìåçì
 äéãäá ïåì àøù÷ì àúúì ïéùéã÷ ïééøùîã
 ïéîéùø åäìëå àúéðåøèîã ïéìëéä ïåðéàá
 ïéîéùø ìàøùéã äîë äàìò àëìîã åîéùøá
 ïééøùîã ïéâøã óåà ïéîîò øàù ìë ïéá àúúì
 àåä êéøá àùãå÷ì äé÷ìåçì ïåðéà ïéîéùø ïéàìò

ùîå ïéìéç øàù ìë ïéá øéøá àã ìòå ïéàìò ïééø
 á÷òé>ïåðéà< äéáãòå äé÷ìåçì > ïéîéùø
à÷ìåçì<) àæøá ( àúåðîéäîã>ð" êë ïéâáå à
 áéúë)ã äì÷ íéìäú ( äé åì øçá á÷òé éë

 äé÷ìåç øéøá åäéà äàìò äé åúìåâñì ìàøùé
àúåðîéäîã àæø äéáãòå< êéøá àùãå÷ éëä óåà 

 ïéìéç øàù ìëî äéì øéøá àåä>å< ïééøùî
îìòã àå ïéìàî ïéìà ïàùøôúî ïéàìò ïééøùî

 àøåðã àøäæã àúòùá>åøéäðá <)åøéäáá( 
 ïéðøçà ïéâøã ïåðéà ìë àéìâúà àúðéëùã

àìëé àìå àøäæ àåääî éôèòúîå ïôñëúå 
 ïéðå÷ú ïåðéà ìëå äéáâì àáø÷ì>ð"ïéâøã à< 

 ïéùéã÷>ïåðéàã< àúòùá äéìéã àðå÷ú 
 ï÷ìñå ïàãç ãéî àøäæ àåää àéìâúàã

ø÷úàìäéàå äéáâì àøù÷úàìå äéãäá àáå åäá 
àã àøúñå úð÷úúà) áî ì úéùàøá( äéäå 

êéøèöàå á÷òéì íéøåù÷äå ïáìì íéôåèòäâ 
àëøáìãïéùéã÷ ïéâøã àùøôúàìå ã äé÷ìåçä 

 á÷òé êéøèöà àìëáå ïéîò øàùã ïéâøã ïåðéàî
 àùéã÷>ð" àåä êéøá àùãå÷ã àøëåá à

                                                           

במקום ' כנגדו בקלישיש  והוא מכיוון, )ב"ב סג ע"ה ח"דע(ויחי ' י פ"ומאמרי רשב' ב' שער הקלי' עי א
 ).'פרק ב' ח שער הקלי"ע ( שתי בנות,לבן

 .י"שער מאמרי רשב' עי ב
 .##)*'ח שער לח פרק ג"ע(הוא בחינת הלובן העליון אלו של לאה ורחל המה תולדות של לבן ש' בחי' ב ג
 ).ו"דפ ( לברראד
 .ו" דפ0  לחולקיהה
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àáø÷úàì< áéúë àåä êéøá àùãå÷ àã ìòå 
àá éøèñ åâá äéìéã àúåðîéäî àúééøå>ð" à

éøúñ<äé÷ìåç äàëæ ïéìà ïéìî   
  âñ÷/à  

. ומאלו נפרדות כמה ציפורים אחרות
ויוצאות מן לבנון שהוא , אבל אלו עליונות

וללבן שתי "וסוד הדבר , למעלה) סתום(
זו " (חסידה ברושים ביתה. "'וגו" בנות
ששת , באותם ששה בנים עליונים, )לאה

למה נקרא . כמו שנתבאר, ולםצדדי הע
אף על גב , אלא העולם העליון הזה, חסידה

שכאשר , קוראים לו זכר, שהוא נקבה
. כל טוב וכל האור יוצא ממנו, מתפשט

ממנה ) משם(יוצא , ומשום שהיא חסידה
ויאמר "שכתוב , שהוא האור הראשון, חסד

, "ברושים ביתה"ועל זה ". אלהים יהי אור
, רושים אלא בראשיםאל תקרי ב" ברושים"

והיא , שהרי העולם האחר בתחתונים ביתה
ולפעמים נקרא , בית הדין של העולם

ועל . דוגמת למעלה בכל אותם השמות
ויתעצב אל ' וינחם ה", המקום הזה כתוב

שהרי במקום הזה , "'חרון אף ה", "לבו
הכל הוא , שהרי כל מה שלמעלה, תלוי

אין , ועל זה שנינו, באור חיים לכל הצדדים
ועל זה , בדיוק לפני, עצבות לפני המקום

בשמחה באו לפניו ' עבדו את ה"כתוב 
כנגד " בשמחה' עבדו את ה". "ברננה

כנגד " באו לפניו ברננה. "העולם העליון
אשריהם ישראל בעולם . העולם התחתון

אשריך "לכן כתוב , הזה ובעולם הבא
מגן עזרך ' ישראל מי כמוך עם נושע בה

  .'וגו" ותך ויכחשוואשר חרב גא

 ìáà ïéðøçà ïéøôö äîë ïùøôúà ïéìàîå
 åäéàã ïåðáìî ïé÷ôðå ïéàìò ïéìà>ð" à

äàîéúñ< úåðá éúù ïáììå äìîã àæøå àìéòì 
>åâå'<à äúéá íéùåøá äãéñç >ð"äàì àã à< 

 äîë àîìòã ïéøèñ úéù ïéàìò ïéðá úéù ïåðéàá
 àîìò éàä àìà äãéñç éø÷à éàîà øîúàã

â ìò óà äàìò àá÷åðã á]éäéà[ äì ïðéø÷ >øëã< 
 ÷éôð äéðî åøéäð ìëå åáéè ìë èùôúà ãëã

 êë ïéâáå)ïîúî ÷éôð (]äðéî ÷éôð äãéñç éäéàã[ 
ñç" áéúëã äàîã÷ àøåäð åäéàã ã) à úéùàøá

â (éäìà øîàéå" äúéá íéùåøá àã ìòå øåà éäé í
 àäã íéùàøá àìà íéùåøá éø÷ú ìà íéùåøá

å äúéá ïéàúúá àøçà àîìò àðéã éá éäéà
 ïåðéà ìëá àìéòìã àðååâë éø÷à ïéðîæìå àîìòã

 áéúë àã øúà ìòå ïäîù)å å íù (åäé íçðéå" ä
åäé óà ïåøç åáì ìà áöòúéå" àã øúàá àäã ä

 åøéäðá åäéà àìë àìéòìã äî ìë àäã àéìú
 éðôì úåáöò ïéà ïðéðú àã ìòå ïéøèñ ìëì ïééç

 áéúë àã ìòå à÷ééã éðôì íå÷îä)÷ íéìäúá  (
åäé úà åãáò" åãáò äððøá åéðôì åàá äçîùá ä

åäé úà"äàìò àîìò ìéá÷ì äçîùá äá åàá 
äàúú àîìò ìéá÷ì äððøá åéðôìâ ïåðéà ïéàëæ 

 êë ïéâá éúàã àîìòáå ïéã àîìòá ìàøùé
 áéúë)èë âì íéøáã ( êåîë éî ìàøùé êéøùà

åäéá òùåð íò" êúåàâ áøç øùàå êøæò ïâî ä
åâå åùçëéå':  

" את המקלות אשר פצל ברהטיםויצג "
אם חכמת ", פתח רבי אלעזר ואמר. 'וגו

אם חכמת ". "חכמת לך ולצת לבדך תשא
אוי לאותם רשעי , בא וראה, "חכמת לך

העולם שלא יודעים ולא משגיחים בדברי 
משום שאין , וכשהם משגיחים בה, תורה

åâå íéèäøá ìöô øùà úåì÷îä úà âöéå '
)çì ì úéùàøá ( øîàå øæòìà éáø çúô) è éìùî

áé ( íà àùú êãáì úöìå êì úîëç úîëç íà
 àîìò éáééç ïåðéàì éåå éæç àú êì úîëç úîëç
 ãëå àúééøåàã éìîá ïéçéâùî àìå ïéòãé àìã

                                                           

ע "דעולמות בי' דקלי' ב דנוק"מוחין חו' אבל ב, א"ב ע”תיקוז ע' הק' עי". צפרים"לאה ורחל מכונות  א
' פרק ב' שער הקלי' עי. 'א דקלי"ב דז"הרי הם חו" בני האלהים"ונכללים בהם , "נשים זונות' ב"נקראים 

  ).א"ב סג ע"ה ח"דע(י ויחי "ומאמרי רשב
 ).א"נ (ה שהיא עד היסוד שהכל רחמים ושמחב
ה "ובשל. הדינין בשיר'  שהלוים ממתקיךשצריך רננות ושירין למתקא על דר'  שהוא לפניו של שם ההויג

 בשמחה דא עלמא תתאה ברעדה דא סוגרי' את יוסף מהפך הגירסא מחמת קושי' רשה וישב פסוק ויהי הפ
 ).א"נ(עלמא עילאה 
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דברי התורה דומים בעיניהם , להם שכל
, ן בהם תועלתכאלו כולם דברי ריקנות ואי

. והכל משום שהם ריקנים מדעת ושכל
כולם דברים , שהרי כל דברי התורה

וכל דבר ודבר שכתוב , עליונים ונכבדים
יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ", בה

וכל אותם הטפשים , )בתורה" (ישוו בה
לא די , כשרואים דברי תורה, אטומי הלב

אלא שהם אומרים , להם שלא יודעים
דברים שאין בהם , ם פגומיםשהם דברי

ה יתבע מהם את "אוי להם כשהקב. תועלת
ויענשו עונש שמורדים , עלבון התורה

כי לא דבר ֵרק ", מה כתוב בתורה. ברבונם
שהרי , הוא מכם, ואם הוא ֵרק, "הוא מכם

כל התורה מלאה מכל אבנים טובות 
, ומרגליות יקרות מכל הטובות של העולם

ואיך , "א ישוו בהוכל חפציך ל"כמו שנאמר 
, ושלמה המלך אמר. יאמרו שהיא ריקה

שכאשר יתחכם , "אם חכמת חכמת לך"
שהרי בתורה , זוהי תועלת לו, אדם בתורה

ולצת . "לא יכול להוסיף אפילו אות אחת
שהרי התורה לא יגרע כלום , "לבדך תשא

ונשארת , והליצנות היא שלו, מהשבח שלה
 בו להאביד אותו מן העולם הזה ומן

  .העולם הבא

 ïéìî åðúìëñ ïåì úéìã ïéâá äá ïéçéâùî ïåðéà
ééøåàã éìî åäìë åìéàë åäééðéòá ïééîã àú

 ïåðéàã ïéâá àìëå àúìòåú åäá úéìå àéð÷éø
 àúééøåàã éìéî ìë àäã åðúìëñå àúòãî ïéð÷éø

÷éå ïéàìò ïéìî åäìëé áéúë äìîå äìî ìëå ïéø
 äá)åè â íù (íéðéðôî àéä äø÷é)  ç íùàé( ìëå 

éöôçí äá ååùé àì )àúééøåàá ( ïéùôè ïåðéà ìëå
àáìã ïéîéèà éã àì àúééøåàã éìî ïàîç ãë 

 ïéìî åäðéàã éøîà ïåðéàã àìà éòãé àìã ïåì
 òáúé ãë ïåì éåå àúìòåú åäá úéìã éìî ïéîéâô

á÷ ïåì"àùðåò ïåùðòúéå àúééøåàã àðåáìò äà 
 àúééøåàá áéúë äî ïåäéøàîá éãøîã) íéøáã

æî áì ( ÷ø åäéà éàå íëî àåä ÷ø øáã àì éë
àìë àúééøåà àäã åäéà íëî ïéðáà ìëî àééìî 

 äîë àîìòã ïéáè ìëî ïéøé÷é ïàìâøîå ïéáè
éöôç ìëå øîà úàãíá ïåøîéé êéäå äá ååùé àì 

 úîëç íà øîà àëìî äîìùå àéð÷éø éäéàã
 àúééøåàá ùð øá íëçúé ãëã êì úîëç

äéìéã àúìòåúâ ìéëé àì àúééøåàá àäã åäéà 
àùú êãáì úöìå úçà úà åìéôà àôñåàìã 

àì àúééøåà àäã òøâé ]àäçáùî) [àçáùî( 
 äéá øàúùàå åäéà äéìéã àúåðöéìå íåìë

éúàã àîìòîå àîìò éàäî äéì àãáåàì:  
כאשר האותיות העליונות , בא וראה

הסוף של כל , כולן מתחברות בדרגה הזו
ומתמלאת , הדרגות הקדושות העליונות

אז , מהם ומתברכת מן העולם העליון
הדרגה הזו עומדת להשקות את כל 

וכל אחד , כל אחד ואחד כראוי לו, דריםהע
בא וראה מה . ואחד נשקה מדין ורחמים

ויצג את המקלות אשר פצל ", כתוב
שיעקב רצה לתקן תפלת ', וגו" ברהטים

ולהאיר ללבנה ולהשקות ולברך , ערבית
ויצג את "שכתוב , אותה מכל הצדדים

אלו דינים וגבורות שיוצאים מן , "המקלות
שר יעקב רצה לתקן וכא. הגבורה שלמעלה

 éàäá åäìë ïøáçúî ïéàìò ïååúà ãë éæç àú
 àéìîúàå ïéàìò ïéùéã÷ ïéâøã ìëã àôåñ àâøã
 àâøã éàä ïéãë äàìò àîìòî àëøáúàå åäééðî
 ãçå ãç ìë ïéøãò åäìåëì äà÷ùàì àîéé÷
 àðéã ïî é÷ùúà ãçå ãç ìëå äéì éæç à÷ãë

 áéúë äî éæç àú éîçøå)çì ì úéùàøá ( âöéå
úåì÷îä úàåâå íéèäøá ìöô øùà  ' àòá á÷òéã

 àøäéñì àøäðàìå úéáøò ìù äìôú àð÷úàì
 âöéå áéúëã ïéøèñ ìëî äì àëøáìå äà÷ùàìå
 äøåáâî é÷ôðã ïøåáâå ïéðéã ïéìà úåì÷îä úà
 àâøã éàäì àð÷úàì àòá ãë á÷òéå àìéòìã

                                                                                                                                                                                     

ט ועברו עבירות ומרדו במאריהון אפילו שוגג נחשב כמזיד אחר "פי שלא למדו לא עשו מצות ומע שלא
 ).א"נ(שבמזיד לא עסקו בתורה לכן מה שיעברו נחשב כמזיד 

 ל"כנ## * ב
 תוספת ועניינים ףוהרי כשמעמיק מוסי'  כלומר איך אמרת שהתורה מלייא מכל טבין אבנין וכוג

אלו התוספת והחידושים הכל הוא בתורה אלא שהוא מתחכם בה להבין דבר א כל "שהחכמים מוסיפים לז
 ).א"נ(כלל והכל בה ' מתוך דבר וזה תועלתא דיליה כי אין בתורה תוס

ח "ז. 'ו בה דהא וכו"ח] מגרעת) [תוספת(גים על דברי חכמים זה אינו ילעמ פירוש אלו המתלוצצים וד
 ).א"נ(
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סילק את כל אותם הדינים , את הדרגה הזו
, והקים אותם ברהטים, והגבורות ממנה

באותם ארבעת הרהטים שעומדים תחת זו 
שמתמלאת מאותם , באר חפרוה שרים

משום . הנחלים והמעיינות העליונים
שכאשר המים יוצאים מהבאר הקדושה 

ועל כן , אלו הארבעה נוטלים הכל, הזו
  ומשם,  רהטיםנקראים

 ïåì íé÷åàå äðéî ïøåáâå ïéðéã ïåðéà ìëì ÷éìñ
é÷ã òáøà íéèäø ïåðéàá íéèäøá éàä úåçú éîé

 øàá>íéøù äåøôç< )çé àë øáãîá ( àéìîúàã
 ïééî ïé÷ôð ãëã ïéâá ïéàìò ïéòåáîå ïéìçð ïåðéàî
 ìòå àìë éìèð òáøà ïéìà àùéã÷ øàá éàäî

ïîúîå íéèäø ïåø÷à àã  

  âñ÷/á  
ואותם דינים . כולם באים לשתות

כולם עומדים שם לקחת את כל , וגבורות
  .אחד ואחד כראוי לו

 ïééúà åäìë ïøåáâå ïéðéã ïåðéàå éúùîì àìë
äéì éæç à÷ãë ãçå ãç ìëì àìèðì ïîú éîéé÷:  

אשר תבאנה הצאן לשתות לנוכח "
מה זה , "ויחמנה. "אלו כנגד אלו, "הצאן

, שכאשר מתעטרים בדין, ויחמנה
והולכים , מתחממים באותו הדין

וְמַעייִנים בדרכי בני , ומשוטטים בעולם
בא וראה מה . הן לטוב הן לרע, האדם

, "ויחמו הצאן אל המקלות", כתוב אחריו
משום שאותם המקלות היו מתחממים 

, ונפקדים עליו, ומשגיחים בדיני העולם
כמו שנאמר , ונדונים אנשים עליהם

בגזרת עירין פתגמא ומאמר קדישין "
בגזירת מלאכים הדבר . ('וגו" שאלתא

  ).'ובפקודת קדושים הגזרה וגו

ùì ïàöä äðàáú øùà ïàöä çëðì úåú
)çì ì úéùàøá (äðîçéå ïéìà ìéá÷ì ïéìà  éàî

 àåääá ïéîîçúî àðéãá ïøèòúî ãëã äðîçéå
 ïåäéçøàá éðééòîå àîìòá ïéèàùå ïéìæàå àðéã
 áéúë äî éæç àú ùéáì ïä áèì ïä àùð éðáã

 äéøúá)èì íù ( ïéâá úåì÷îä ìà ïàöä åîçéå
 éðéãá ïéçéâùîå ïîîçúî ååä úåì÷î ïåðéàã

îìòàà åäééìò àùð éðá åðãúàå äéìò ïã÷ôúàå 
 øîà úàã äîë)ãé ã ìàéðã ( ïéøéò úøæâá

åâå àúìàù ïéùéã÷ øîàîå àîâúô':  

דבקה נפשי ", רבי חייא פתח ואמר
בפסוק הזה יש , "אחריך בי תמכה ימינך

משום , "דבקה נפשי אחריך", להסתכל
שדוד המלך היה מדביק תמיד את נפשו 

ולא חשש לדברים , אחרי הקדוש ברוך הוא
אלא להדביק נפשו , אחרים של העולם

וכיון שהוא היה נדבק בקדוש . ורצונו בו
. היה תומך בו ולא עוזב אותו, ברוך הוא

מכאן שכאשר אדם בא להידבק בקדוש 
הקדוש ברוך הוא אוחז בו ולא , ברוך הוא
, "דבקה נפשי אחריך", דבר אחר. עוזב אותו

אשר שהרי כ, להתעטר דרגתו למעלה
, שלו ונתברכה(נדבקת הדרגה ההיא 

בדרגות העליונות לעלות ) וכשהתגלתה
אז הימין אוחז בה להעלותה , אחריהן

כמו שנאמר , ולחברה בחיבור אחד כראוי
, "וימינו תחבקני"וכתוב , "ותאחזני ימינך"

וכשאוחז בו ". בי תמכה ימינך"ועל זה 

 øîàå çúô àééç éáø)è âñ íéìäú ( ä÷áã
êéøçà éùôð úéà àø÷ éàä êðéîé äëîú éá 

 ãåãã ïéâá êéøçà éùôð ä÷áã äéá àìëúñàì
 äéøúáà øéãú äéùôð ÷áãúî äåä àëìî

á÷ã" ïéìîì ùééç àìå ä]ïéðøçà[ àìà àîìòã 
 äåä åäéàã ïåéëå äéá äéúåòøå äéùôð à÷áãúàì

á÷á ÷áãúî" äé÷áù àìå äéá êéîú äåä ä
ùð øáì ïàëîáá÷á à÷áãúàì àúà ãë " ä

á÷"çà ä ä÷áã øçà øáã äéì ÷éáù àìå äéá ãé
àìéòì äéâøã àøèòúàì êéøçà éùôðâ ãë àäã 

 àâøã àåää ÷áãúà>ð" ãëå àëøáúàå äéìéã à
àéìîúà< ïéãë åäééøúá à÷ìñì ïéàìò ïéâøãá 

 äéì àøáçìå äéì à÷ìñì äéá ãéçà àðéîé
 øîà úàã äîë úåàé à÷ãë ãç àøåáçá) íù

é èì÷ ( áéúëå êðéîé éðæçàúå)á øéùå  ( åðéîéå

                                                           

ודים וטלואים שיש מי שנשפע עליו דין שהוא עקוד וכלוא בבית וא פירוש לסופיה דקרא עקודים נקה א
ש ועשתרות "ויש נקוד בנקידו יסורין שבאים עליו ויש טלואים מלשון טלה שיש להם עושר וטלאים כמ

 ).א"נ(צאנך 
 ).א"נ(ה יהיה תומך בו "נ שיהיה דבק בו בודאי דקב"לאו דוקא דוד אלא כל ב'  פיב
 ).א"נ(ח "ז. ת להתייחד עמו"נפש דוד ללכת אחרי הת' הנק'  וזהו דבקה נפשי שהיא המלג
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שמאלו תחת "אז כתוב , בקדוש ברוך הוא
והוא יחוד אחד , "נו תחבקנילראשי וימי

אז , וכשהוא חיבור אחד. וחיבור אחד
. מתמלאת אותה דרגה שלו ומתברכת
, וכשמתמלאים כל אותם הרהטים

וכל , מתמלאים לארבעת צדדי העולם
. העדרים משקים כל אחד ואחד לצדו

בירר לו , וכשבא יעקב לתקן את הדרגה הזו
והצד האחר שלא ראוי , צד הימין שראוי לו

וישת לו "כמו שכתוב ,  נפרד ממנולו
, "עדרים לבדו ולא שתם על צאן לבן

היה לבדו שלא ישתמש בטעויות , "לבדו"
. שבצדדים האחרים] בעבודה זרה[האחרות 

כי "שעליהם כתוב , אשרי חלקם של ישראל
" 'אלהיך ובך בחר ה' עם קדוש אתה לה

  .'וגו

àã ìòå éð÷áçú  äéá ãéçà ãëå êðéîé äëîú éá
á÷á" áéúë ïéãë ä)ùí ( éùàøì úçú åìàîù

>éð÷áçú åðéîéå< ãç àøåáçå ãç àãåçé åäéàå 
 àâøã àåää àéìîúà ïéãë ãç àøåáç åäéà ãëå

éìîúà ãëå àëøáúàå äéìéãïé ïéèäø ïåðéà ìë 
 àééøãò åäìëå àîìòã ïéøèñ òáøàì ïééìîúà

éé÷úùà á÷òé àúà ãëå äéøèñì ãçå ãç ìë ï
 àðéîéã àøèñ äéì øéøá àâøã éàä àð÷úàì
 äéì éæçúà àìã àøçà àøèñå äéì éæçúàã

ùøôúàú áéúëã äîë äéðéî )î ì úéùàøá( 
 ïáì ïàö ìò íúù àìå åãáì íéøãò åì úùéå
 ïéðøçà ïååòèá ùîúùé àìã éåãåçìá äåä åãáì
 ìàøùéã ïåä÷ìåç äàëæ ïéðøçà ïéøèñáã

ã áéúë åäééìò)á ãé íéøáã ( äúà ùåã÷ íò éë
åäéì"äìà ä"åäé øçá êáå êé" ä]åâå') [ åì úåéäì

äìåâñ íòì(:  
יעקב הוא המשובח של , ובא וראה

ומשום שהוא . האבות והוא כלל כולם
לכן הוא עומד להאיר , הכלל של הכל

שיעקב הוא עומד לתקן את תפילת , ללבנה
כל . וי לווכל התקון ההוא הוא כרא. ערבית

, כולם בתקון, אותם הצדדים הקדושים
והפריד חלקו מחלקם של , התקין בצדו

אלו הצדדים העליונים . שאר העמים
ואלו צדדים , הקדושים בקדושה עליונה

  .טמאים בטומאת הטומאה

ïäáàã àçáùåú åäéà á÷òé éæç àúåà åäéàå 
åäìëã àììëá êë ïéâá àìëã àììë åäéàã ïéâáå 

äðàì íéà÷ åäéà íéà÷ åäéà á÷òéã àøäéñì àø
úéáøò úìôúì àð÷úàìâ åäéà àðå÷ú àåää ìëå 

ïéùéã÷ ïéøèñ ïåðéà ìë äéì éæç à÷ãëã åäìë 
 äé÷ìåç ùéøôàå éåøèñá ïé÷úà àðå÷úá

 ïéøèñ ïéìà ïéîò øàùã à÷ìåçî>ïéàìò< 
 ïéáàñî ïéøèñ ïéìàå äàìò äùåã÷á ïéùéã÷

áàñîáåàúåáàñîã :  
 לו עדרים וישת"שכתוב , והרי בארנו

שתיקן תקונים לאמונה " וישת לו", "לבדו
להיות לו ' ובך בחר ה"כמו שנאמר , לבדו

ולא שתם על ". "לעם סגולה מכל העמים
. שלא שם חלקו וגורלו עמהם, "צאן לבן

תיקן סוד , שלמות האבות, ועל כן יעקב
והפריד חלקו וגורלו מהחלק , האמונה

ועל זה כתוב . והגורל של שאר העמים
אלהיכם חיים כלכם ' אתם הדבקים בהו"

  ".היום

 åãáì íéøãò åì úùéå áéúëã àðîé÷åà àäå
 äîë åãáì àúåðîéäîì ïéðå÷ú ïé÷úàã åì úùéå

 øîà úàã)á ãé íéøáã (åäé øçá êáå" úåéäì ä
íéîòä ìëî äìåâñ íòì åìåâå ' ïàö ìò íúù àìå 

 àã ìòå ïåäîò äéáãòå äé÷ìåç éåù àìã ïáì
ïäáàã åîéìù á÷òé àúåðîéäîã àæø ïé÷úà 

 øàùã àáãòå à÷ìåçî äéáãòå äé÷ìåç ùéøôàå
 áéúë àã ìòå ïéîò)ã ã íù ( íé÷áãä íúàå

                                                           

 )נ"ש( יעקב איהו תושבחא דאבהן בחיר שבאבות שכל מטתו שלימה א
כלומר ' ג ובגין דאיהו כללא דכלא וכו"שכן נקרא שמים שכולל אש ומים שהן ח.  ואיהו כללא דכלהוב

 הייחוד כי הוא הכולל את כולם ולכן ת קו האמצעי מבריח מן הקצה אל הקצה לו נאוה תהלת"להיות הת
 ). נ"ש(איהו קאים לאנהרא לסיהרא 

 ).נ"ש(לעיל '  לאתקנא תפלת ערבית לטהרה לדיניה ולמקשטה כדפיג
 כל אינון סטרין קדישין היינו כללות ההיכלות זה בזה מתקשרים עם המלכות היא מתתקנת ד

ת אתקין "ו בתיקונא וכללות אחד ואז התש כלה"ומתקשטת בהם בסוד מעשה הטוב העולה מהתחתונים וז
קצותיו ונכללים ההיכלות במלכות ונבדלו מהקליפות חולקא '  סטרין דיליה ותנכלל בשי' בסטרוי שהו
 ).נ"ש ()ה"ז(דשאר עמין 
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åäéá"äìà ä"íåéä íëìë íééç íëé:  
, אשרי חלקם של ישראל, רבי אבא אמר

שהם עליונים על העמים עובדי כוכבים 
והדרגות , משום שדרגתם למעלה, ומזלות

. זלות למטהשל העמים עובדי כוכבים ומ
אלו . ואלו בצד הטומאה, אלו בצד הקדושה

כיון שנחרב בית . ואלו לשמאל, לימין
השיב אחור ימינו מפני ", המקדש מה כתוב

". הושיעה ימינך וענני"ולכן כתוב , "אויב
עד , והשמאל מתגבר והטומאה מתחזקת

שיבנה הקדוש ברוך הוא את בית המקדש 
 דבריו ויחזרו, ויתקן את העולם על תיקונו

. ויעבור צד הטומאה מן העולם, כראוי
ואת רוח הטומאה "והנה נאמר שכתוב 

  ',וגו" אעביר מן הארץ

 ìàøùéã ïåä÷ìåç äàëæ øîà àáà éáø
åëò ïéîò ìò ïéàìò ïåðéàã" ïåäìã àâøãã ïéâá í

åëò ïéîòã ïéâøãå àìéòì" àøèñá ïéìà àúúì í
 àðéîéì ïéìà àáàñîã àøèñá ïéìàå äùåã÷ã

ì ïéìàå äî àùã÷î éá áøçúàã ïåéë àìàîù
 áéúë)â á äëéà ( áéåà éðôî åðéîé øåçà áéùä

 áéúë êë ïéâáå)æ ñ íéìäú ( éððòå êðéîé äòéùåä
 éðáéã ãò ó÷úúà àáàñîå øáâúà àìàîùå

á÷"éå àùã÷î éá ä éåðå÷ú ìò àîìò ïé÷ú
éìî ïåøãäéåà àøèñ øáòúéå úåàé à÷ãë 

 áéúëã øîúà àäå àîìò ïî àáàñî)øëæ âé äé
á (åâå õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå'  

  ãñ÷/à  
וישאר . 'וגו" בלע המות לנצח"וכתוב 

כמו שכתוב , הקדוש ברוך הוא לבדו
' ונשגב ה"וכתוב , "והאלילים כליל יחלוף"

כמו שכתוב , הוא לבדו". לבדו ביום ההוא
משום שיכלה כח , "ואין עמו אל נכר"

ה ולא ישאר למעל, הטומאה מן העולם
, ולמטה אלא הקדוש ברוך הוא לבדו

, ויקרא קדוש. עם קדוש, וישראל לעבודתו
והיה הנשאר בציון והנותר "שכתוב 

בירושלים קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים 
ואז יהיה מלך יחידי למעלה , "בירושלים

כמו שכתוב , ועם יחידי לעבודתו, ולמטה
  ".ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ"

 áéúëå)äë äéòùéç  (åâå çöðì úåîä òìá '
á÷ øàúùéå" áéúëã äîë éåãåçìá ä)çé á íù (

 áéúëå óåìçé ìéìë íéìéìàäå)æé íù ( áâùðå
åäé" äîë éåãåçìá àåä àåää íåéá åãáì ä

 áéúëã)áé áì íéøáã ( ïéâá øëð ìà åîò ïéàå
 éöúùéã>àáàñî àìéç< øàúùé àìå àîìòî 

á÷ àìà àúúå àìéòì" ìàøùéå éåãåçìá ä
ìåôì ùéã÷ íò äéðç>ã÷ éø÷úéåéù< áéúëã 

)â ã äéòùé ( øúåðäå ïåéöá øàùðä äéäå
 íééçì áåúëä ìë åì øîàé ùåã÷ íìùåøéá

 àäé ïéãëå íìùåøéá>àëìî <)àîìò( éàãéçé 
àãéçé àîòå àúúå àìéòìé äîë äéðçìåôì 

 áéúëã)äã"àë æé à ( ãçà éåâ ìàøùé êîòë éîå
õøàá:  

. ים בדרךרבי יצחק ורבי ייסא היו הולכ
נתעסק , הנה שכינה אצלנו, אמר רבי ייסא

שכל מי שעוסק בדברי תורה , בדברי תורה
. זוכה להמשיך אותה עמו, ומשתדל בה

וברוך צורי ' חי ה", פתח רבי יצחק ואמר
. הפסוק הזה הוא סוד, "וירום אלוהי ישעי

וכי לא ידענו שהקדוש ברוך הוא , "'חי ה"
הוא , אלא אפילו צדיק גמור, נקרא חי
צדיק הוא למעלה , שהרי חי, נקרא חי

למעלה הקדוש ברוך , וצדיק הוא למטה
, למטה הצדיק נקרא חי, הוא נקרא חי

למה ". ובניהו בן יהוידע בן איש חי"שכתוב 
שהרי צדיק , משום שהוא צדיק, נקרא חי
הכל , "וברוך צורי. "ֵחי העולמים, נקרא חי

 øîà àçøàá éìæà ååä àñéé éáøå ÷çöé éáø
 éìîá ÷ñòúð ïáâì àúðéëù àä àñéé éáø
 àúééøåàã éìîá ÷éñòã ïàî ìëã àúééøåàã
 éáø çúô äéãäá äéì àëùîàì éëæ äá ìãúùéå

 øîàå ÷çöé)æî çé íéìäú (åäé éç" éøåö êåøáå ä
äìà íåøéå"åäé éç àæø åäéà àø÷ éàä éòùé é" ä

ëåá÷ã àðòãé àì é" ÷éãö åìéôà àìà éç éø÷à ä
 àìéòì åäéà ÷éãö éç àäã éç éø÷à åäéà øåîâ

á÷ àìéòì àúúì åäéà ÷éãöå" àúúì éç éø÷à ä
 áéúëã éç éø÷à ÷éãö)ù"ë âë á ( ïá åäéðáå

 åäéàã ïéâá éç éø÷à éàîà éç ùéà ïá òãéåäé
 êåøáå íéîìåòä éç éø÷à éç ÷éãö àäã ÷éãö

                                                           

 ).ו"דפ(מלין  א
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, שלא נפרדים זה מזה, חי וברוך, אחד
אשר מתחברים יחד נקרא באר מים שכ

. זה נובע בתוכו וזה מתמלא ממנו, חיים
זה העולם העליון , "וירום אלוהי ישעי"

שהרי ממנו , רם על הכל, שהוא רם ונשא
וכל הנביעה ) מקור שלא פוסק(, יוצא הכל

ומשם מתברכת , שנובע למלא הבאר כראוי
וכשמתמלאת , להאיר לכל אותם שלמטה

  ".ירום אלוהי ישעיו"אז , הכל כראוי

 éç ãç àìë éøåöêåøáåà éããäî éùøôúî àìã 
 àã íééç íéî øàá éø÷à àãçë ïéøáçúî ãëã

äìà íåøéå äéðî àééìîúà àãå åâì òéáð" éòùé é
 àìë ìò íø àùðå íø åäéàã äàìò àîìò àã

]àìë ÷éôð äéðéî àäã[) ÷éñô àìã àøå÷î ( ìëå
 úåàé à÷ãë àøéá àééìîúàì òéáðã åòéáð
 àúúìã ïåðéà ìëì àøäðàì àëøáúà ïîúîå
 íåøéå ïéãë úåàé à÷ãë àìë àééìîúà ãëå

äìà"éòùé é:  
לא יגרע מצדיק ", פתח רבי ייסא ואמר

עיניו ואת מלכים לכסא ויושיבם לנצח 
כשרשעים לא שולטים , בא וראה. ויגבהו

אז הצדיק , )בעולם(בעולם ונאבדים ממנו 
לא יחיה רשע "זהו שכתוב , שולט בעולם

לא ", מה כתוב אחריו". ומשפט עניים יתן
כמו , מה זה עיניו, "יגרע מצדיק עיניו

ואת מלכים ". "אל צדיקים' עיני ה"שנאמר 
אלו הם המלכים השולטים , "לכסא

, "ויושיבם לנצח. "שנאחזים בכסא
, "ויגבהו. "שהתקיימו בכסא בקיום שלם

ויתקיים , לשלוט בעולם, למה ויגבהו
, "ויגבהו", דבר אחר. הכסא על עמודיו

א ומעמידים אותו שנוטלים את הכס
ואז הכל , למעלה להאחז במקומו כראוי

  .יחוד אחד

 øîàå àñéé éáø çúô)æ åì áåéà ( òøâé àì
 çöðì íáéùåéå àñëì íéëìî úàå åðéò ÷éãöî
 àîìòá ïéèìù àì àéáééç ãë éæç àú åäáâéå

 äéðéî åãéáàúàå)àîìòá ( åäéà ÷éãö ïéãë
ää àîìòá èéìù" ã)å íù ( òùø äéçé àì

ò èôùîå òøâé àì äéøúá áéúë äî ïúé íééð
 øîà úàã äîë åðéò åäî åðéò ÷éãöî) ãì íéìäú

æè (åäé éðéò" àñëì íéëìî úàå íé÷éãö ìà ä
 àñëì ïãçàúàã ïéèéìù ïéëìî ïåðéà ïéìà
 àîåé÷á àééñøåëá åîéé÷úàã çöðì íáéùåéå
 àîìòá äàèìùì åäáâéå éàîà åäáâéå íéìù

à øáã éäåëîñ ìò àééñøåë íéé÷úéå åäáâéå øç
 àãçàúàì àìéòì äì ïéô÷æå àééñøë éìèðã

àãç àãåçé àìë ïéãëå úåàé à÷ãë äéøúàá:  
, בעודם הולכים ראו איש אחד שהיה בא

אמר רבי . וילד אחד עמו רוכב על כתפו
וכדי , ודאי שהאיש הזה הוא יהודי, יצחק

, אמר רבי ייסא. לזכות אנשים הוא בא
, יהםכשהגיע אל, נזכה אנו בו בראשונה

המדה (איפה כלי של בישול , אמר רבי ייסא
כדי שיזכו , אמר. בקיצור הדרך) של העמיר

והגיע , שהרי יש לי שני בנים, אנשים) בו(
והיום אני הולך כדי שיזכו , שר לעיר ונשבו

 ãçå éúà äåäã ùð øá ãç åîç éìæà ååäã ãò
ë ìò áéëø äéîò à÷åðé ÷çöé éáø øîà äéôú

 éðáì äàëæì ïéâáå åäéà éàãåé ùð øá éàä éàãå
àúà à÷ àùðá ïðà äëæð àñéé éáø øîà 

 àñéé éáø øîà åäééáâì àèî ãë äéá àúéîã÷á
àúñé÷ ïà) àîøéèã( >àîéøèãâ ð" àèñé÷ à

àøéîòã<àçøåàã éåèøé÷á ãøîà ä ïåëæéã ïéâá 
)éá (àùð éðáå àúàå éì úéà ïéðá ïéøú àäã 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ "א. חיות' ן יחד כוכבי בקר כמנין של כנפי ד"ך בגימטריא ברוחי ובר' ך מי חי יסוד וברא
ל יותר ממה שבעל הבית "ד משרז"כלומר שיזכו עמי לתת לו צדקה והוא ע' את לזכאה לבני נשא קב

 ).נ"ש(ם הבעל הבית עעושה עם העני העני עושה 
' מבשלים הכרכום אף כן כאן שאל ר'  היכן כלי של טירמא שמבשלים בו כענין טרימא דקורטמא שפיג

פירוש לאן מדת  ).א"ד(ם ושבים שם ייסא כלי זה שמבשלים בו מה עושה על אם הדרך אשר בני אדם עוברי
 ).נ"ש(אן קיסטא לגין  ).א"נ(ב "הרש. ביאתך בזה הדרך והשיב לפדיון שבוים היה הולך ובנו על כתפיה

בקירטוי דאורחא הוא דרך קצר והכונה לומר אנה הולך הכלי הרמוס והשפל בדרך זה .  טורמא רמוסד
 ).נ"ש(הקצר 

א עוברים ושבים כדי שהם יזכו בי לתת לי בכלי זה מה "ב והשיב העמדתי כלי זה בראש הדרך שה
לאכול כי נדחק לו השעה ולא היה לו מה לאכול הוא ושני בניו מכח המעשה שאירע לו כמבואר בסמוך 

 ).א"ד(
 ).נ"ש(ג ואתי שפיר זכו בהדיה " בגין דיזכון בי בני נשא הס טורנא גייו
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 øåè àúàåàðà àðìéæà àðãéàäå åáúùàå àúîì  .זכו עמו ונתנו לו לאכול, בהם בני אדם
 ïåëæéã ïéâá>åäá< äéì åáäéå äéãäá åëæ àùð éðá 

ìëéîìá:  
את ", בינתיים פתח אותו יהודי ואמר

הקרבן של הקדוש ', וגו" קרבני לחמי לאשי
ברוך הוא בכל יום כדי לזון את העולם 

שהרי , ולתת כלכלה למעלה ולמטה
ובזה , בהתעוררות שלמטה מתעורר למעלה
את . "מתכלכלים כל אחד ואחד כראוי

אכלתי יערי עם "זהו שכתוב , "קרבני לחמי
זהו , "לאשי". "דבשי שתיתי ייני עם חלבי

ומה הקדוש ברוך ', וגו" אכלו רעים"שכתוב 
כדי , )למטה(הוא צוה לעורר מזון למעלה 

. מהמזון ההוא, למטה) למעלה(לעורר מזון 
 מי שנותן לקיים נפש על אחת כמה וכמה

ויעורר לו , שהקדוש ברוך הוא מברך אותו
  .ויתברך העולם בשבילו, מזון שלמעלה

 øîàå éàãåé àåää çúô éëäãà) çë øáãîá
á (åâå éùàì éîçì éðáø÷ úà 'á÷ã àðáø÷" ä

 à÷åôñ áäéîìå àîìò ïæéîì ïéâá àîåé ìëá
 øòúà àúúìã àúåøòúàá àäã àúúå àìéòì

àé à÷ãë ãçå ãç ìë ïé÷ôúñî àãáå àìéòì úå
 áéúëã àåä àãä éîçì éðáø÷ úà)à ä øéù (

 éáìç íò éðéé éúéúù éùáã íò éøòé éúìëà
 áéúëã àåä àãä éùàì)íù (åâå íéòø åìëà ' äîå

á÷" àðåæî àøòúàì ãé÷ô ä]àìéòì[) àúúì (
 àðåæî àøòúàì ïéâá)àìéòì (] àåääî àúúì

àðåæî[ úçà ìò àùôð àîéé÷ì àðåæî áéäéã ïàî 
á÷ã äîëå äîë" ä>å äéì êéøá< àðåæî äéì øòúé

äéðéâá àîìò êøáúéå àìéòìã:  
, ודאי זה הסוד כראוי, אמר רבי יצחק

ודאי על זה אמר , אמר רבי ייסא. ויפה אמר
, שלא יזלזל אדם בשום אדם אחר בעולם

, פתח ואמר. בשתי צורות זכינו לאיש הזה
  הפסוק הזה אמר

 éæç à÷ãë àã àæø éàãå ÷çöé éáø øîà
øîà÷ øéôùå åøîà àã ìò éàãå àñéé éáø øîà 

 àîìòá àøçà ùð øá íåùì ùð øá ìæìæé àìã
 àðéëæ éðååâ éøúá)éàäì] (éàäá[ çúô ùð øá 

øîà àø÷ éàä øîàå  
  ãñ÷/á  

, "את קרבני לחמי לאשי", רבי אלעזר
, הסוד של כנסת ישראל" את קרבני"

זהו קרבן , "קרבני. "את דוקא, "את"שכתוב 
זה המזון שבא , "לחמי. "וקשר להתקשר

, "לאשי. "מלמעלה בהתעוררות שלמטה
להכליל שאר החיילות האחרים שהצטרכו 

, "ריח ניחוחי. "לזון כל אחד ואחד כראוי לו
זה הרצון והקשר שאוחז את הכל בסוד 

תשמרו להקריב לי . "העולם העליון
בזמן שמתעורר , מי הוא מועדו, "במועדו

וישכם "שכתוב , אברהם לעשות רצונו
ובזמן שנעקד יצחק על ". ברהם בבוקרא

 øæòìà éáø)á çë øáãîá(  éîçì éðáø÷ úà
æø éðáø÷ úà éùàì úà áéúëã ìàøùé úñðëã à

 à÷ééã úà éðáø÷]àã) [àäã( àðáø÷ åäéà 
 éúàã àðåæî àã éîçì àøù÷úàì àøåù÷å
 àììëúàì éùàì àúúìã àúåøòúàá àìéòìî

ïéìéç øàùâ ãç ìë àðæúàì åëéøèöàã ïéðøçà 
ð çéø äéì éæç à÷ãë ãçåééççã àúåòø àã 

 äàìò àîìòã àæøá àìë àãçàúàã àøåù÷å
éì áéø÷äì åøîùú ïîæá åãòåî ïàî åãòåîá 

 áéúëã äéúåòø ãáòîì íäøáà øòúàã
)â áë úéùàøá ( àðîæáå ø÷áá íäøáà íëùéå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(טורני פלשתאי  שר אחד עם חיילותיו וכן תרגום סרני פלשתים א
 ).נ"ש) (ה"ז(נ זכו בו שנתנו לו פדיון ועוד יהבו ליה למיכל " זכו בהדיה דיהבו לי למיכל אב
 )נ"ש(ילין מחנות המלאכים וכחות עליונים ח שאר ג
 בודתם ולוים לשירםע שהיו מוכנים הכהנים בהדא רעותא וקשורה שהוא סוד הכונ.  ריח ניחוחד

ה תוהכנעת האדם המקריב והוידוי שהיה מתודה על קרבנו וכל אותה הכונה היולזמרם וישראל במעמדם 
' ח קרבן דמתקבל ברעוא וכוחום אנקלוס ריח נגעולה למעלה עד הבינה דהוא עלמא עלאה וזהו שתר

ג שכן עולת "ונים בה במועדם תיבעי ליה הככלומר שהיה מתקבל בשביל רעותא דלבא והכונה שהיו מ
 ).נ"ש(רב בערב הבקר בבקר ועולת הע
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שאותה השעה היתה בין , גבי המזבח
זה , אם כך, ייסא) חייא(ואמר רבי . הערבים

היה צריך לכתוב , שכתוב במועדו
אותה השעה נכלל אש , אמר לו. במועדים

  ".במועדו"ולכן כתוב , במים ומים באש

àúòù àéääã àçáãî éáâ ìò ÷çöé ã÷òúàãà 
 éáø øîàå äåä íéáøòä ïéá)àééç (]àñéé[ éëä éà 

à äéì éòáî íéãòåîá åãòåîá áéúëã éàä" ì
 àùàá àéîå àéîá àùà ìéìëúà àúòù àéää

êë ïéâáååãòåîá áéúë :  
בכל הקרבנות לא כתוב כמו , בא וראה
" תשמרו". "תשמרו להקריב לי"שכתוב כאן 

ב כה להתקרא צריישה, הסוד של שמור
תשמרו להקריב לי "שכתוב , למעלה
כמו שנאמר , בימין ובשמאל, "במועדו

אמר . והכל בסוד עליון, באברהם ויצחק
אלמלא לא באתי לכאן אלא , רבי ייסא

אשריהם ישראל . ַדי, ברים הללולשמוע הד
על זה כתוב . בעולם הזה ובעולם הבא

ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר "
  ".מטעי מעשה ידי להתפאר

 áéúëã äîë áéúë àì ïéðáø÷ ìëá éæç àú
 øåîùã àæø åøîùú éì áéø÷äì åøîùú àëä

äéàã é åøîùú áéúëã àìéò éáâì àáø÷ì àëéøö
éîéá åãòåîá éì áéø÷äì äîë àìàîùå àð

 øîà äàìò àæøá àìëå ÷çöéå íäøáàá øîúàã
 òîùîì àìà àëä àðéúà àì àìîìà àñéé éáø
 ïéã àîìòá ìàøùé ïåðéà ïéàëæ ééã ïéìà ïéìî

 áéúë àã ìò éúàã àîìòáå)àë ñ äéòùé ( êîòå
 äùòî éòèî øöð õøà åùøé íìåòì íé÷éãö íìåë

øàôúäì éãé:  
 אמר רבי .'וגו" ולבן הלך לגזז את צאנו"
.  היהאלא עבודה זרה, מה זה תרפים, יוסי

כמו , לגנאי היה, ולמה נקראים תרפים
ומנין לנו שהיו . ששנינו במקום התורף

, "למה גנבת את אלהי"שכתוב , עבודה זרה
. 'וגו" עם אשר תמצא את אלהיך"וכתוב 

ולבן היה המכשף של כל המכשפים של 
ובזה היה יודע את כל מה שרוצה , העולם
רבי . בקסם נעשה, אמר רבי חייא. לדעת

לא , אמר רבי יהודה. בנחש, יוסי אומר
ולמה נקראים , נעשו אלא בשעות ידועות

, משום שמכים את השעה הזו, תרפים
רב "כמו שנאמר , והשעה הזו מרפה היד

, כשהאומן עושה אותו". עתה הרף ידך
, שיודע רגעים ושעות עומד עליו ואומר

 ולא תמצא מעשה ,כעת הרפה וכעת עשה
והוא מדבר , שצריך שירפו ממנו אלא זה

תמיד ונותן עצות רעות להרע לנפש 
  .האדם

åâå åðàö úà æåæâì êìä ïáìå ') àì úéùàøá
èé (ò àìà íéôøú ïàî éñåé éáø øîà"åä æä 

 ïðéðúã äîë äåä éàðâì íéôøú éø÷à éàîàå
òã ïìðîå óøåúä íå÷îá" áéúëã ååä æ)ì íù (

à úà úáðâ äîì áéúëå éäì)áì íù ( øùà íò
åâå êéäìà úà àöîú ' ïéùøç ìëã àùøç ïáìå

 éòáã ïàî ìëá òãé äåä éàäáå äåä àîìòã
 éñåé éáø ãéáòúà íñ÷á àééç éáø øîà òãðîì
 àìà åãéáòúà àì äãåäé éáø øîà ùçðá øîà
 éùèáã ïéâá íéôøú éø÷à éàîàå ïòéãé éúòùá

>àúòù éàäå àúòù éàä< )å( äîë àãé éôøà
 øîà úàã)ù"æè ãë á ( êãé óøä äúò áø

 éúòùå éòâø òãéã àåää äéì ãéáò ãë àðîåà
 ãéáò àúùäå éôøà àúùä øîàå äéìò íéà÷

 àúãéáò çëùú àìå>êéøèöàã< äðéî ïåôøéã 
 ïéùéá ïéèéò áéäéå øéãú ìéìî åäéàå éàä àìà

>àùàáàì<ùð øáã äéùôðì :  
משום שנתן עצה להרע , ורחל פחדה

יל בזיון עבודה זרה ֹשמה ובשב, ליעקב
שהרי . אותם תחתיה עד שאין יכולים לדבר

מכבדים ומרביצים , כשהוא מתוקן לדבר
זכר ". ותשב עליהם", וכעת מה כתוב, לפניו

 äéì àùàáàì àèéò áäéã ïéâá úìéçã ìçøå 
òã àðåéæá ïéâáå á÷òéì" äúåçú ïåì éåù æ> ãò

àìã< )å( ï÷úúî åäéà ãë àäã àììîì ìéëé
 äî àúùäå äéî÷ ïéöéáøîå ïéãáëî àììîì

                                                                                                                                                                                     

 ההיא שעתא שנעקד יצחק על גבי המזבח נכלל אברהם ביצחק ויצחק באברהם דהיינו כללות החסד א
נ ההיא שעתא כלומר ההיא שעתא שמתקרב "כ במועדו חד קרינא ביה דכלא חד א"בגבורה וגבורה בחסד א

כ "לולים זה בזה אכ מאחר שאשא ומיא כ"קרבן הבקר שם כלול יצחק באברהם ואברהם ביצחק הנזכר א
שבעלות הבקר אברהם וכלול בו יצחק ועולת הערב יצחק וכלול בו ' עולת הבוקר ועולת הערב הכל א

אברהם ולהכי במועדו חד קרינא ביה הוא דשמור שהיא המלכות לקרבא לגבי עילא שהם ימין ושמאל חסד 
 ).נ"ש ()ה"ז(בין תרין דרועין וזהו במועדו כדקאמרן ' וגבורה מ
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ועבודות רבות עושים טרם , ונקבה היו
, ולכן התעכב לבן שלשה ימים. מדברים

ויוגד ללבן "שכתוב , שלא ידע שברח יעקב
ואמר רבי ". ח יעקבביום השלישי כי בר

הזדרז , הזמין עצמו בשלשה דברים, יהודה
והזדרז בכלי זיין , בכל הכשפים שהיו לו

ארמי אובד "שכתוב , כדי לאבדו מן העולם
כיון שראה הקדוש ברוך הוא שרצה , "אבי

השמר לך פן ", מה כתוב, לאבד את יעקב
והיינו ". תדבר עם יעקב מטוב עד רע

".  עמכם רעיש לאל ידי לעשות"שכתוב 
  .בכשפים שהיו בידו, במה בטח

 áéúë)ãì àì úéùàøá ( øëã íäéìò áùúå
 ååä àá÷åðå]ïéðçìåôå) [ãéðçìåôï( à÷ ïéàéâñ 

 ïáì áëòúà êë éðéâáå ïììîî àì ãò ïåì ïéãáò
 áéúëã á÷òé ÷øòã òãé àìã ïéîåé úìú)áë íù (

 øîàå á÷òé çøá éë éùéìùä íåéá ïáìì ãâåéå
 ìëá æøãæà ïéìî ïéøúá äéîøâ ïéîæ äãåäé éáø
 àãáåàì ïéâá ïéðééæá æøãæàå äéì äåäã ïéùøç

 áéúëã àîìò ïî äéì)ä åë íéøáã (éîøà ãáåà 
á÷ àîçã ïåéë éáà" äî á÷òéì àãáåàì àòáã ä

 áéúë)ãë àì úéùàøá ( íò øáãú ïô êì øîùä
 áéúëã åðééäå òø ãò áåèî á÷òé)èë íù ( ùé

 õéçøúà äîá òø íëîò úåùòì éãé ìàì
äéãéá ååäã ïéùøçá:  

לבן הלך ביום אחד אותו , בא וראה
הדרך שהלך יעקב שבעה ימים כדי לעקור 

ואחד על , אחד על שהלך. םאותו מן העול
ואף על גב שרחל היא . אותם התרפים

שעשתה כדי לעקור את אביה מאחרי 
שלא גידלה את , נענשה, עבודה זרה

בשביל , ולא עמדה עמו שעה אחת, בנימין
אף על גב שהתכוונה , הצער של אביה

כל אותה התוכחה , רבי יצחק אמר. לטוב
החזיר לו ללבן , שהיתה ליעקב עם לבן

ראה "שכתוב , ודות לקדוש ברוך הואלה
כתוב , בא וראה". אלהים עד ביני וביניך

". אלהי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו"
כיון שאמר . חזר אותו הרשע לתקלתו

ואלהי "חזר ואמר , "אלהי אברהם"
  ®".נחור

 íéîé äòáù çøà ãç àîåéá ìæà ïáì éæç àú
 ìò ãç àîìò ïî äéì àø÷òàì ïéâá á÷òé ìæàã

ã ìçøã áâ ìò óàå íéôøú ïåðéà ìò ãçå ìæà
ò øúáî äåáàì äéì àø÷òàì úãáò éäéà" æ

 àîéé÷ àìå ïîéðáì äéì úàéáø àìã úùðòúà
 ìò óà äåáàã àøòö ïéâá àãç àúòù äéãäá
 àéää ìë øîà ÷çöé éáø áèì úðååëúàã áâ
 äéì øãäà ïáìá á÷òéì äéì äåäã àúçëåú

á÷ì äéì äàãåàì ïáìì" áéúëã ä)ð íù( äàø 
 áéúë éæç àú êéðéáå éðéá ãò íéäìà)âð íù (

äìà" øãäà åðéðéá åèôùé øåçð éäìàå íäøáà é
äìà øîàã ïåéë äéì÷úì òùø àåää" íäøáà é

 øîàå øãäàå øåçð éäìà®  

  äñ÷/à  
  øäæ  
למה ". וישבע יעקב בפחד אביו יצחק"

אלא שלא . בפחד יצחק ולא באלהי אברהם
ולא ,  לבןרצה להטריח את הימין בשביל

אף על גב , אלא שאדם לא צריך, עוד
להישבע במקום העליון של , שנשבע באמת

) לשבועה(ודאי לקיום , אמר רבי יוסי. הכל
ויעקב . וכך ראוי, כראוי יעקב נשבע כך

הרי הוא אמר אלהי , אמר, השגיח בדבר
אני אשלים את , ועזב את אבא, אברהם

. "וישבע יעקב בפחד אביו יצחק", מיד. הכל
  .לעמוד נגד לבן, להיכלל בדין, דבר אחר

 ÷çöé åéáà ãçôá á÷òé òáùéå) àì úéùàøá
âð (äìàá àìå ÷çöé ãçôá àîòè éàî" íäøáà é

 ïáìã äéðéâá àðéîéì àçøèàì àòá àìã àìà
 áâ ìò óà ùéðéàì äéì éòáì àìã àìà ãåò àìå
 àìëã äàìò øúàá äàîåàì àèùå÷á éîåàã

à" àîåé÷ì éàãå éñåé ø>ð" àäàîåàì< à÷ãë 
 çâùà á÷òéå éæçúà éëäå êë á÷òé éîåà úåàé

äìà øîà åäéà àä øîà äìîá" ÷áùå íäøáà é
)àáàì] (àáà äéì[ òáùéå ãéî àìë íéìùà àðà 

 àììëúàì øçà øáã ÷çöé åéáà ãçôá á÷òé
ïáìã äéìò í÷éîì àðéãá:  

ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי "
ונקבה זכר ", רבי אבא פתח ואמר". אלהים
כמה יש לנו להסתכל בדברי ', וגו" בראם

 á÷òéåéäìà éëàìî åá åòâôéå åëøãì êìä" í
)à áì úéùàøá ( øîàå çúô àáà éáø)íùá ä  (



 øäæúéùàøá 

740 

אוי להם לאותם אטומי הלב , התורה
הנה התורה קוראת . וסתומי העיינים

לכו לחמו בלחמי ושתו ביין "לפניהם 
מי פתי יסור הנה חסר לב אמרה ", "מסכתי

בפסוק , בא וראה. ואין מי שישגיח, "לו
הוא בְפנים והוא , הזה יש סודות עליונים

נשמע לצורה הזו , כר ונקבה בראםז, בחוץ
ונשמע שהשמש , ונשמע לצורה הזו

, "בראם"שכתוב , והלבנה הם בחיבור אחד
, "שמש ירח עמד זבולה"כמו שנאמר 

. ונשמע שאדם וחוה נבראו יחד בזווג אחד
ויברך "מיד , וכיון שנמצאו בזווג אחד

שאין הברכה שורה אלא במקום , "אותם
  .שנמצאים זכר ונקבה

åâå íàøá äá÷ðå øëæ'  àìëúñàì ïì úéà äîë
 àáì éîéèà ïåðéàì ïåì éåå àúééøåàã éìîá

éîéúñåï åäééî÷ éøà÷ àúééøåà àä ïéðééò ) éìùî
ä è ( éúëñî ïééá åúùå éîçìá åîçì åëì)ã íù (

ñç äðä øåñé éúô éî ïàî úéìå åì äøîà áì ø
 ïéàìò ïéæø äéá úéà àø÷ éàä éæç àú çâùéã
 òîúùà íàøá äá÷ðå øëæ øáì åäéàå åâì åäéà

]òîúùàå àðååâ éàäì[ òîúùàå àðååâ éàäì 
 áéúëã ïåðéà àãç àøåáçá àøäéñå àùîùã

 øîà úàã äîë íàøá)àé â ÷å÷áç ( çøé ùîù
 àãçë äåçå íãàã òîúùàå äìåáæ ãîò

æá åàéøáúà ãç àâååæá åçëúùàã ïåéëå ãç àâåå
íúåà êøáéå ãéî) á ä úéùàøá( àúëøá úéìã 

àá÷åðå øëã åçëúùàã øúàá àìà àéøù:  
היה , כשיצא יעקב ללכת לחרן, בא וראה

" ויפגע במקום", מה כתוב, שלא נשא, לבדו
כעת . ולא השיבו לו אלא בחלום', וגו

כביכול , והיה בא עם כל השבטים, שנשא
, עליונים פגשו בו והתחננו לוהמחנות ה

, הם חזרו להפגש בו". ויפגעו בו"שכתוב 
וכעת הם , בראשונה ויפגע הוא במקום

משום שבשביל יעקב ובאותם . ויפגעו בו
השבטים הם משקים מן המים של הים 

אלא בראשונה בלילה , ולא עוד. הגדול
זהו . וכעת במראה העין וביום, בחלום

אם מחנה ויאמר יעקב כאשר ר"שכתוב 
  במה. 'וגו" אלהים זה

 éåãåçìá ïøçì êäéîì á÷òé ÷ôð ãë éæç àú
 áéúë äî áéñðéà àìã äåä)íùé çë à ( òâôéå

 íå÷îá]åâå'[ àîìçá àìà äéì åáéúà àìå 
 ìåëéáë ïéèáù åäìëá éúà äåäå áéñðàã àúùä

ùîé áéúëã äéì åððçúàå äéá ïéòâô ïéàìò ïééø
)à áì íù(åøãäà ïåðéà åá åòâôéå  äéá òâôîì 

 ïåðéà àúùä íå÷îá òâôéå åäéà àúéîã÷á
 ïéèáù ïåðéàáå á÷òéã äéðéâáã ïéâá åá åòâôéå
 àìà ãåò àìå àáø àîéã àéîî ïåðéà ïéé÷ùúà

 àúéîã÷á]äìéìá[ àðéòã åæéçá àúùä àîìçá 
ää àîîéáå" ã)á áì úéùàøá ( á÷òé øîàéå

éäìà äðçî íàø øùàë"åâå äæ í 'äîá:  
  äøåú éøúñ  
עקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי וי"

תוקף השרים זקופים : משנה". אלהים
ולהט החרב השנונה ממנה על , מלמעלה

אותה החרב . הצבאות והמחנות) כמה(כל 
חרב "שכתוב , הלוהטת היא חרב אדומה

החרב הזאת שתלויה בה , "מלאה דם' לה
הוא , הם שמתהפכים לכמה צורות, ההיפוך

רבים נפרדות בצדדים , נשים הוא גברים
מהצד של . הצורות האחרות לכמה דרגות

שמתייחדים ביחוד , עץ החיים הם יוצאים
אלו הקדושים נשאבים תמיד מטל . בקשר

ועל (השם של אלהים נתקן בהם . השמים
בארבעה ). זה אמר משמני הארץ ונתקן

, הצדדים של העולם נעשו לעמודי הכסא

éäìà éëàìî åá åòâôéå åëøãì êìä á÷òéå" í
)á áì úéùàøá (éðîøåäã éô÷åú ïéúéðúîà 

 ïéôé÷æ>àìéòìî <)àìéòì àìéòì( àáøçã àððù 
 ìë ìò àðîî àèäìîã>ð"äîë à< ïéìéç 

ä àèäìî àáøç àåää ïééøéùîåå àáøç à
 áéúëã à÷îåñ)å ãì äéòùé (áøçåäéì " äàìî ä

 àéìúã àáøç àåää íã]äéá) [ãéá( ïåðéà àëåôä 
 ïéøáåâ àåä ïééùð àåä ïéðååâ äîëì éëôäîã
 äîëì ïéðøçà ïéðååâ ïéùøôúî ïéàéâñ ïéøèñá
 éãçéúîã ïåðéà é÷ôð ééçã àðìéàã àøèñî ïéâøã

 ïéìà ïéùéã÷ àøåù÷á àãåçéá>ïáàúùà <
)ïáàúñà( äéîù íéîùä ìèî øéãú >ã<éäìà" í

                                                           

ף וכח של בעלי הדינים שהורשו מלעלה הוא שינון חרב הלוהטת והוא להט החרב המתהפכת  תוקא
 ).א"ד(
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לא , כולם מרגליות ואיברים ועמודים
הם ,  לעולם מתוך השם הזהנפרדים

ונקשרים , הקשרים של יעקב שבירר לחלקו
, ויעקב, )בערב(כולם יצאו . בשם הזה

הקיפו אותו לארבעה , כשיצא ללכת לדרכו
לארבע הזויות של העולם שמרו , צדדים
) מהמקום(בשעה קלה התרגש מהעץ . אותו

ואז , שלמעלה לשמור את העץ שלמטה
אלהים ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה "

  ".ויקרא שם המקום ההוא מחנים"אז , "זה

úà åäá ïé÷>ð"øîà àã ìòå à) çë æë úéùàøá( 
ï÷úúàå õøàä éðîùî< àîìòã ïéøèñ òáøàá 

 ïéèéìâøî åäìë àééñøëã ïéëîñ åãéáòúà
ïéëîñå ïéôééùà åâî àîìòì ïéùøôúî àì  àã

 äé÷ìåçì øéøáã á÷òéã ïéøåù÷ ïåðéà àîù
 àîùá ïøù÷úîå>àã< å÷ôð åäìåë )áøòá (

>á÷òéå<áøàì äéçøàì ìæéîì ÷ôð ãë  ïéøèñ ò
åæ òáøàì äéì åôé÷àå äéì åøèð àîìòã ïéé

àðìéàî ùéâøúà äì÷ àúòùáá )å( àìéòì
ïéãëå àúúìã àðìéà øèéîì) á áì íù( øîàéå 

éäìà äðçî íàø øùàë á÷òé" àø÷éå ïéãë äæ í
íéðçî àåää íå÷îä íù:  

בא וראה את שלמותו , אמר רבי יהודה
של יעקב שלא רצה ללכת אלא ברשותו 

, בפעם אחרת למה לא, אם תאמרו. של לבן
, אלא משום שיעקב פחד שלא יעזוב אותו
, וישלמו שנים עשר השבטים בארץ אחרת

כיון שראה שהגיעה השעה של , ועל כן
ויברח הוא וכל "כמו שנאמר , ברח, בנימין

נקשרה , כיון שנולד בנימין". אשר לו
ונטלה את הבית , השכינה עם כל השבטים

, ברוח החכמהויעקב היה יודע . עמם
, שכאשר ישלמו שנים עשר השבטים
, שהשכינה תתקשר עמהם ורחל תמות

  .והיא נוטלת את הבית

äãåäé éáø øîàâ á÷òéã äéúåîìù éæç àú 
 àîéú éàå ïáìã äéúåùøá àìà ìæéîì éòá àìã
 á÷òé ìéçãã ïéâá àìà àì éàîà àøçà àðîæ
 ïéèáù øñéøú åîéìúùéå äéì ÷åáùé àìã

ã ìòå àøçà àòøàá àúòù àèîã àîçã ïåéë à
 øîà úàã äîë çøá ïîéðáã)àë àì íù ( çøáéå

 øù÷úà ïîéðá ãéìéúàã ïåéëã åì øùà ìëå àåä
 á÷òéå åäá àúéá ìèðå ïéèáù åäìëá àúðéëù
 øñéøú åîéìúùé ãëã àúîëçã àçåøá òãé äåä

 àúðéëùã ïéèáùà úåîú ìçøå åäá øù÷ú
àúéá àìèð éäéàå:  

לם התחתון העו, כך למדנו, ובא וראה
אלא , ראוי לו ליעקב כמו שראוי למשה

  שלא

 éæçúà äàúú àîìò àðôéìåà éëä éæç àúå
àìã àìà äùîì äéì éæçúàã äîë á÷òéì äéì  

  äñ÷/á  
  øäæ  

אלא ראה שהם היו אותם , הכיר אותם
, לכן קרא להם מחניים, שראה בחלום

מחנות שנראו למעלה ומחנות שנראו 
אלא , תולמה נתגלו לפגוש או. למטה

, השכינה הלכה אליו לקחת את ביתו
ומצפה לבנימין לקחת את הבית עם יעקב 

ושב יעקב ושקט ושאנן "ואז כתוב , כראוי
  ".ואין מחריד

 ïåðéà ååä ïåðéàã àîç àìà ïåì òãåîúùà
 ïééøùî íéðçî ïåì àø÷ êë éðéâá àîìçá àîçã
 éàîà àúúì åæçúàã ïééøùîå àìéòì åæçúàã

éì òâôîì åàéìâúà äéáâì àìæà àúðéëù àìà ä
 àìèðì ïîéðáì äéì àëçîå äéúéáì àìèðì
 áéúë ïéãëå úåàé à÷ãë á÷òéã äéîò àúéá

)é ì äéîøé (ãéøçî ïéàå ïðàùå è÷ùå á÷òé áùå:  
  ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì:  
  äøåú éøúñ  

יכלה עד שהיו שנים עשר שבטים בבית 
והיא , ואז נדחתה רחל, להתקשר עמהם

é ååäã ãò úìéëé" àúéáá ïéèáù á

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( כלם הם מרגליות ואיברים עליונים ועמודים לכסא העליון והם ביחוד אחד בלי פירוד לעולם א
  .ו" דפ– )א מאתר"ס (ב
  ).הערת הזוהר ודרך אמת(ב ושם מפורש "נדפס דף קנח ע ג
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ית עם כל השבטים והיתה נטלה את הב
". מושיבי עקרת הבית"ואז , עיקר הבית
הנה הגיע הזמן שיושלמו שנים , אמר יעקב

וודאי שהעולם שלמעלה , עשר השבטים
העולם שלמעלה (יתייחד לו לבית ויתקשר 
והעניה , בהם) ירד לו לביתו והתקשר

לא , אם תמות כאן. הזאת נדחית לפניו
אלא בארץ , ולא עוד. אצא מכאן לעולמים

ויהי "לכן . הזו לא ראוי להשלים את הבית
טרם שישלמו , "כאשר ילדה רחל את יוסף

ודאי , אמר, שמע רבי שמעון. השבטים
וזה עולה על , שכל דברי רבי יהודה יפים

למה לא הלך לו לדרכו , ואם תאמר. הכל
אלא כל זמן שרחל לא התעברה . מיד

כיון שהגיע הזמן של . התעכב שם, מבנימין
כדי שלא , ולא בקש רשות, ברח, בנימין

והתחבר יעקב עם כל השבטים , יתעכב שם
  .במקום שצריך

 úìèðå ìçø úééçãúà ïéãëå åäá àøù÷úàì
 àúéáã àø÷ò úåäå ïéèáù åäìëá àúéá éäéà

 ïéãëå)è âé÷ íéìäú ( øîà úéáä úø÷ò éáéùåî
é åîéìúùéã àðîæ àèî àä á÷òé" ïéèáù áå éàãå

åçéé àìéòìã àîìòãàøù÷úàå àúéá äéì à åäá 
 àëä úåîéú éà äéî÷ àééçãúà àã àúðëñîå
 àòøàá àìà ãåò àìå ïéîìòì ïàëî ÷åôà àì
 êë ïéâá àúéá àîìùàì éæçúà àì àã

)äë ì úéùàøá (é úà ìçø äãìé øùàë éäéå óñå
ùé àì ãò øîà ïåòîù éáø òîù ïéèáù åîéì

éáøã éåìî ìë éàãå ìò ÷éìñ àãå øéôù äãåäé 
 ãéî äéçøàì äéì ìæà àì éàîà àîéú éàå àìë
 ïîéðáî àøáòúî àì ìçøã àðîæ ìë àìà
 àìå ÷øò ïîéðáã àðîæ àèîã ïåéë ïîú áëòúà
 øáçúàå ïîú áëòúé àìã ïéâá àúåùø àòá

êéøèöàã øúàá ïéèáù åäìëá á÷òé:  
  çìùéå úùøôá÷òé   
ודה רבי יה. 'וגו" וישלח יעקב מלאכים"
כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל ", פתח

שהרי , פסוק זה בארוהו החברים". דרכיך
מיד מזדמן עמו , בשעה שאדם בא לעולם

כמו , יצר הרע שהוא מקטרג לאדם תמיד
מי זה ". לפתח חטאת רובץ"שנאמר 

וכך גם דוד . זה יצר הרע, "חטאת רובץ"
, "וחטאתי נגדי תמיד", קרא לו חטאת

כל יום לאדם לחטוא משום שהוא עושה 
ויצר הרע הזה לא זז מאדם , לפני רבונו

ויצר הטוב . מיום שנולד האדם לעולמים
ומתי בא . בא לאדם מיום שבא להטהר

, כשהוא בן שלש עשרה שנים, אדם להטהר
אחד מימין , אז מזדווג האדם בשניהם

ויצר הרע , יצר טוב לימין. ואחד משמאל
ואלה הם שני מלאכים ממש . לשמאל

בא . והם נמצאים תמיד עם האדם, מוניםמ
אותו יצר הרע נכפה , בן אדם להטהר

ושניהם . ושולט הימין על השמאל, לפניו
מזדווגים לשמור את האדם בכל דרכיו 

כי מלאכיו יצוה "זהו שכתוב , שהוא עושה

åâå íéëàìî á÷òé çìùéå ')â áì úéùàøá (
 çúô äãåäé éáø)é àö íéìäúà ( äåöé åéëàìî éë

 äåî÷åà àø÷ éàä êéëøã ìëá êøîùì êì
àééøáçá àîìòì éúà ùð øáã àúòùá àäã 

 äéì âøè÷î åäéàã òøä øöé äéãäá ïîãæà ãéî
øéãú ùð øáìâ øîà úàã äîë )æ ã úéùàøá (

 øöé àã õáåø úàèç éàî õáåø úàèç çúôì
 úàèç äééø÷ éîð éëä ãåãå òøä] áéúëã) íéìäú

å àð ( éúàèçåãéîú éãâð[ äéì ãéáò åäéàã ïéâá 
äéøî éî÷ éèçîì àîåé ìë ùð øáì)  áéúëã

ãéîú éãâð éúàèçå( éãòúà àì àã òøä øöéå 
 ùð øá ãéìéúàã àîåéî ùð øáî] øöéå ïéîìòì

 ùð øáì éúà áåèäáàîåé) [ãò( éúàã 
äàëãúàì ùð øá éúà éúîéàå äàëãúàìã ãë 

øñéìú øá åäéàä ùð øá âååãæà ïéãë ïéðù 
á áåè øöé àìàîùî ãçå àðéîéî ãç åäééååøú

 àìàîùì òø øöéå àðéîéì>å< ïéøú ïåðéà ïéìà
 øéãú ïéçëúùî ïåðéàå ïðîî ùîî ïéëàìî
                                                                                                                                                                                     

 .ו" דפ– ) עלמא דלעילא ייחות ליה לביתיה ואתקשראא"נ (א
ש לפתח משמע מיד כשיצא ומדקאמר חטאת "תדיר וז' ומקטרג ליה ג' מיד אזדמן ב' דברים א'  אמר גב

 ).א"נ(ח "ז. הוהרי מקטרג ליה ומדקאמר רובץ משמע תדיר לשון הו
במקום (' עיו. ולעצים יאדם ומיה עלשומרים כאן משמע שהיצר הרע והיצר הטוב . זוהר הרקיע' עי ג
 ).'ר נ פרק גח שע"ע (ר הוא שד" והיצה,ט הוא מלאך"אמר שהיצשם  ,)אחר
 ).א"ד(א ”ב קיג ע”א פו ע” שמות לח עד
 ).ו"לש(ב "פקודי רסז ע' פ' ועי' אות ה' מדרש תהלים ט ה
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àåää äàëãúàì ùð øá éúà ùð øáã äéãäá   ".לך לשמרך בכל דרכיך
 òøä øöé>àéôëúà <)àéôøúà( èéìùå äéî÷ 

 äéì àøèðì ïéâååãæî åäééååøúå àìàîù ìò àðéîé
áò àåäã éåçøà ìëá ùð øáìää ãé"ãà)  íéìäú

àé àö(êéëøã ìëá êøîùì êì äåöé åéëàìî éë :  

רבי אלעזר מבאר את הפסוק הזה 
שהקדוש ברוך הוא הזמין עמו , ביעקב

משום שהרי הוא , מלאכים מחנות ממונים
בא שלם בשבטים עליונים כולם שלמים 

ויעקב הלך לדרכו "כמו שנאמר , כראוי
, אןוכ. ונתבאר, "ויפגעו בו מלאכי אלהים

אז , והרי נפרד ממנו, כיון שנצול מלבן
ובאו מחנות קדושים , הזדווגה עמו שכינה

  ואז, להקיף אותו

 á÷òéá àø÷ éàäì äéì íé÷åî øæòìà éáø
á÷ã" ïéâá ïðîî ïééøùî ïéëàìî äéãäá ïéîæà ä

 åäìë ïéàìò ïéèáùá íéìù éúà åäéà àäã
 øîúàã äîë úåàé à÷ãë ïéîìù)áéúëã ( á÷òéå

 åëøãì êìäéäìà éëàìî åá åòâôéå" í) úéùàøá
à áì ( ïáìã äéðî áéæúùàã ïåéë àëäå øîúàå

àúðéëù äéîò úâååãæà ïéãë äéðî ùøôúà àäåá 
äéì àøçñì ïéùéã÷ ïééøùî åúàåâïéãëå   

  åñ÷/à  
ומאותם ', וגו" ויאמר יעקב כאשר ראם"

וישלח "זהו שכתוב , מלאכים שלח לעשו
  .דאימלאכים ממש היו ו, "יעקב מלאכים

åâå íàø øùàë á÷òé øîàéå ')á áì úéùàøá (
ää åùòì äéì øãù ïéëàìî ïåðéàîå" ã)â íù( 

éàãå ååä ùîî íéëàìî íéëàìî á÷òé çìùéå:  
חונה "כתוב , פתח רבי יצחק ואמר

הרי ". סביב ליראיו ויחלצם' מלאך ה
כי "אבל במקום אחד כתוב . פרשוה

וכאן , רבים" מלאכיו", "מלאכיו יצוה לך
סביב ליראיו ' חונה מלאך ה"שכתוב , דאח

אלו , "כי מלאכיו יצוה לך"אלא ". ויחלצם
, זו שכינה, "סביב' מלאך ה", שאר מלאכים
אליו בלבת אש ' וירא מלאך ה"כמו שנאמר 
סביב ' חונה מלאך ה"ולכן ". מתוך הסנה

להקיפו בכל הצדדים כדי להציל , "ליראיו
 כמה, וכשהשכינה שורה בתוך האדם, אותו

  .מחנות קדושים כולם מזדמנים לשם

>çúô< ÷çöé éáø >å< áéúë øîà) ãì íéìäú
ç (åäé êàìî äðåç" íöìçéå åéàøéì áéáñ ä)å( àä

 áéúë ãç øúàá ìáà äåî÷åà)íùàé àö  ( éë
 ãç àëäå ïéàéâñ åéëàìî êì äåöé åéëàìî

åäé êàìî äðåç áéúëã" íöìçéå åéàøéì áéáñ ä
 ïéìà êì äåöé åéëàìî éë àìà ïéëàìî øàù

åäé êàìî" øîà úàã äîë àúðéëù àã áéáñ ä
)á â úåîù (åäé êàìî àøéå" ùà úáìá åéìà ä

åäé êàìî äðåç êë ïéâáå äðñä êåúî" áéáñ ä
 äéì àáæùì ïéâá ïéøèñ ìëá äéì àô÷àì åéàøéì
 ïééøùî äîë ùð øáã äéåâá àéøù àúðéëù ãëå

ïîúì åðîãæà åäìë ïéùéã÷:  
 ניצל מאכיש כשדוד המלך, בא וראה

משום שהשכינה , אז אמר את זה, מלך גת
כל , הקיפה אותו וניצל מהם מאכיש ומעמו

, מה כתוב. אותו) שהקיפו(אותם שהתקיפו 
היה , "ויתהולל"למה , "ויתהולל בידם"

כי "כמו שנאמר , צריך לכתוב וישתגע
אלא חזר ". הבאתם את זה להשתגע עלי

 שכתוב, על אותו דבר שאמר דוד בתחילה

 êìî ùéëàî áéæúùà àëìî ãåã ãë éæç àú
 äéì àøçñ àúðéëùã ïéâá éàä øîà ïéãë úâ
 ïåðéà ìë äéîòîå ùéëàî åäééðî áéæúùàå

 åôé÷úàã)ð"åôé÷àã à( áéúë äî äéá )ù" àë à
ãé ( éòáî òâúùéå ììåäúéå éàîà íãéá ììåäúéå

 øîà úàã äîë äéì)æè íù ( äæ úà íúàáä éë
 øîàã äìî àåää ìò øãäà àìà éìò òâúùäì

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ” קיו עא
 ).א"נ(מ "א.  אמירה בעלמאהיהל כביכול דביקות לאפוקי בבית לבן " רב
 ).א"ד( ובאו מחנות קדושים לסבב אותו ג
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אמר לו הקדוש . 'וגו" כי קנאתי בהוללים"
, חייך עדיין אתה צריך את זה, ברוך הוא

מה , כיון שנכנס לבית אכיש והחזיקו בו
אותם הוללים ב, "ויתהולל בידם", כתוב

ואז באה שכינה . שקנא בהם בהתחלה
ואם תאמר שהשכינה . ושרתה סביב דוד

שהיא הארץ , לא שורה כי אם בנחלתה
) שיונקים(לא שורה בעבור ודאי , הקדושה

וכאן . אבל שורה כדי להגן, לינוק ממנה
כל המחנות , כשבא יעקב מבית לבן

  .ולא נשאר לבדו, הקדושים הקיפו אותו

 áéúëã àúéîã÷á ãåã)â âò íéìäú ( éúàð÷ éë
åâå íéììåäá 'à"á÷ ì" úðà ïééãò êééç äú êéøèö

á åôé÷úàå ùéëà éáì ìàòã ïåéë éàäì äî äé
 íãéá ììåäúéå áéúëáïåðéàà éð÷ã íéììåä 

 äéðøçñ àéøùå àúðéëù àéúà ïéãëå àúéîã÷á
 àìà àéøù àì àúðéëù àîéú éàå ãåãã
 àéøù àì éàãå àùéã÷ àòøà éäéàã äéúðñçàá

 ïéâá)ïé÷ðéã (]à÷ðéì[ àðâàì ìáà äðî >àéøù <
)éðàù( åäìë ïáì éáî á÷òé àúà ãë àëäå 

éì ïøçñ ïéùéã÷ ïééøùîéåãåçìá øàúùà àìå ä:  
א שכל "ס(אם כך , אמר רבי חזקיה

המחנות הקדושים באו יחד עמו והשכינה 
. 'וגו" ויוותר יעקב לבדו"למה כתוב , )עמו

משום שהכניס עצמו , אמר רבי יהודה
הם , והיה רואה אותה סכנה בעיניו, לסכנה

קטנתי מכל "ואז אמר , פרשו ממנו
נות אלו הם המח, "החסדים ומכל האמת

, רבי יצחק אמר. הקדושים שנפרדו ממנו
כדי להשאירו עם אותו ממונה של עשו 

ואלה הלכו לומר , שהיה בא ברשות עליונה
שהגיע זמנם לשבח את הקדוש ברוך , שירה

זהו . ואחר כך חזרו, הוא באותה שעה
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת "שכתוב 

ועתה הייתי ', אשר עשית את עבדך וגו
. וכל ביתו, מחנה שכינה, "לשני מחנות

מחנה "שכתוב , א מחנה אחד היה"ס(
שהיה שלם , "לשני מחנות") "אלהים זה

  .לבן ואדום, מכל הצדדים משני חלקים

à" éëä éà äé÷æç ø>ð" ïééøùî åäìëã à
äéãäá àúðéëùå äéãäá åúà ïéùéã÷< éàîà 

 áéúë)ãë áì úéùàøá ( åãáì á÷òé øúåéå]åâå'[ 
éâá äãåäé éáø øîà äåäå äðëñì äéîøâ ìéòàã ï

 éåðéòá äðëñ àéääì éîç)å(äéðî åùøôúà ïåðéàá 
 øîà ïéãëå)é íù ( ìëîå íéãñçä ìëî éúðè÷

 åùøôúàã ïéùéã÷ ïééøùî ïåðéà ïéìà úîàä
 àåää íò äéì à÷áùì ïéâá øîà ÷çöé éáø äéðî
 ïéìàå éúà äåä äàìò àúåùøáã åùòã àðîî

ùì åäééðîæ àèîã àúøéù øîéîì éìæà äéì àçá
á÷ì"ää åøãäà øúáìå àúòù àéääá ä" ã

 úéùò øùà úîàä ìëîå íéãñçä ìëî éúðè÷
åâå êãáò úà ' úåðçî éðùì éúééä äúòå)íù (

 äéúéá ìëå àúðéëù äðçî]ð" à>äðçî< äåä ãç 
 áéúëã)á íù (éäìà äðçî"äæ í[ úåðçî éðùì 

 øååç ïé÷ìåç ïéøúî ïéøèñ ìëî íéìù äåäã
÷îåñå:  

אותו , הרי נתבאר, מררבי אלעזר א
לילה שלטון של צד של עשו היה באותה 

ולכן , חסר" יהי מארת"שהרי כתוב , שעה
שהוא , שנשאר יעקב, "ויוותר יעקב לבדו"

. שהתכסתה הלבנה מן השמש, שמש לבדו
ועם כל זה השמירה (ואף על גב ששמירת 

הקדוש ברוך הוא לא זזה ממנו מכל ) של
וירא כי "תוב שכ, ועל זה לא יכול לו, וכל

הסתכל ימינה וראה את ". לא יכל לו
, הסתכל שמאלה וראה את יצחק, אברהם

הסתכל בגוף וראה שנכלל מצד זה ונכלל 
בעמוד אחד , "ויגע בכף ירכו"ואז , מצד זה

חונה "ולכן . שהוא מחוץ לגוף, הסמוך לגוף

 àéìéì àåää øîúà àä øîà øæòìà éáø
 àúòù àéääá äåä åùòã àøèñã àúåðèìåù

 áéúë àäã)íùãé à  ( êë ïéâáå øñç úøàî éäé
 øàúùàã åãáì á÷òé øúåéå] åäéàã á÷òé

àùîù[ àùîù ïî àøäéñ àéñëúàã éåãåçìá 
å åøéèðã áâ ìò óà>ð"ëòå à"åøéèð ã<á÷ã " àì ä

 åì ìåëé àì àã ìòå ìëå ìëî äéðî éãòúà
áéúëã) äë áì úéùàøá(â åì ìåëé àì éë àøéå 

 ìëúñà íäøáàì àîçå àðéîéì ìëúñà
 àîçå àôåâá ìëúñà ÷çöéì àîçå àìàîùì
 àã àøèñî ìéìëúàå àã àøèñî ìéìëúàã

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"דפ(כאינון  א
  ).ב"ב קלו ע"ה ח"דע(באו לשמרו כלומר שפרשו ממנו כל מלאכי האלהים ש ב
 ).א"ד(ב ופרדס בשער ירך יעקב ” לעיל כא עג
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הקיפו בכל , "סביב ליראיו ויחלצם' מלאך ה
שכינה בתוכו וכששרתה . צדדיו כדי להצילו

, כמה חיילות ומחנות באו עמה, )א אליו"ס(
  .ומאותם מלאכים שלח לעשו

 ïéãë)íù (ã àãåîò ãçá åëøé óëá òâéå êéîñ
 êë ïéâáå àôåâ ïî øáì åäéàã àôåâì) ãì íéìäú

ç( åäé êàìî äðåç" óé÷à íöìçéå åéàøéì áéáñ ä
 àøù ãëå äéì àáæùì ïéâá éåøèñ ìëá äéì

 äéåâá àúðéëù>ð"äéáâì à< ïééøùîå ïéìéç äîë 
åùòã äéáâì øãù ïéëàìî ïåðéàîå äéãäá åúà:  

, אמר רבי אבא". וישלח יעקב מלאכים"
וטוב היה לו , א התעורר אל עשווכי מה הו

יודע אני , אלא אמר יעקב. לשתוק ממנו
ולעולם לא , שעשו חושש לכבוד אבא

שהואיל ואבא , והריני יודע, הרגיז אותו
אבל עכשיו שאבא . איני פוחד ממנו, קיים
, מיד. אני רוצה להתפייס עמו, קיים

וישלח ". "וישלח יעקב מלאכים לפניו"
, עון פתח ואמררבי שמ, "יעקב מלאכים

". טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר לחם"
  פסוק זה נאמר על יצר

 íéëàìî á÷òé çìùéå)â áì úéùàøá ( øîà
 åùòã äéáâì åäéà øòúà éàîà éëå àáà éáø
 á÷òé øîà àìà äéðî é÷åúùàì äéì äåä áèå
 àì íìòìå àáàã àø÷éì äéì ùééç åùòã àðòãé

é÷ àáàå ìéàåä àðòãé àäå äéî÷ æéâøà àì íé
 íéà÷ àáàã àúùä ìáà äéðî àðéôúñî

>ì àðéòá< á÷òé çìùéå ãéî äéîò ñééôúà
 ïåòîù éáø íéëàìî á÷òé çìùéå åéðôì íéëàìî

 øîàå çúô)è áé éìùî ( åì ãáòå äì÷ð áåè
øöé ìò àø÷ éàä íçì øñçå ãáëúîî  

  åñ÷/á  
משום שהוא תמיד מקטרג לבני , הרע

ל ויצר הרע ֵמרים לבו ורצונו ש, אדם
מסלסל בשערו , והולך אחריו, האדם בגאוה

עד שמתגאה עליו ומושך אותו , ובראשו
אותו שלא הולך , "טוב נקלה"אבל . לגיהנם

ומנמיך , ולא מתגאה כלל, אחר יצר הרע
ואז . רוחו ולבו ורצונו אל הקדוש ברוך הוא

שלא יכול , אותו יצר הרע מתהפך לו לעבד
כמו , ואותו איש שולט עליו, לשלוט עליו

כמו " ממתכבד". "ואתה תמשל בו"שנאמר 
מסלסל , שהוא מכבד עצמו, שאמרנו
, "חסר לחם"והוא . מתגאה ברוחו, בשערו

" לחם אלהיו"כמו שנאמר , חסר אמונה
  .'וגו" לחם אלהיהם הם מקריבם"', וגו

 éáâì øéãú àâøè÷î åäéàã ïéâá øîúà òøä
 äéúåòøå äéáì íéøà åäéà òøä øöéå àùð éðá

ùð øáã äéøòù ìñìñî äéøúáà ìéæàå àúåàâá 
 äéì êéùîå äéìò éàâúà åäéàã ãò äéùéøáå
 äéøúáà ìéæà àìã àåää äì÷ð áåè ìáà íðäéâì
 äéáìå äéçåø êéàîå ììë éàâúà àìå òøä øöéã

á÷ éáâì äéúåòøå" òøä øöé àåää ïéãëå ä
 éåìò äàèìùì ìéëé àìã åì ãáòì êôäúî

à úàã äîë éåìò èéìù ùð øá àåääå øî
)æ ã úéùàøá ( äîë ãáëúîî åá ìùîú äúàå

 äéøòùá ìñìñî äéîøâ øé÷åà åäéàã ïøîàã
 àúåðîéäî øñç íçì øñç åäéàå äéçåøá éàâúà

 øîà úàã äîë)áë àë àø÷éå (éäìà íçì"åâå å '
)å íù (åâå íéáéø÷î íä íäéäìà íçì':  

זה , )ועבד לו" (טוב נקלה", דבר אחר
אחר כך יעקב שהנמיך רוחו לעשו כדי ש

יהיה לו עבד וישלוט עליו ויתקיים בו 
', וגו" יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים"

אלא משום , ועדיין לא היה זמנו כלל
ועל זה היה , שהעבירו יעקב לסוף הימים

ואחר כך אותו שמתכבד יהיה , מיד נקלה
אותו שהוא חסר לחם יהיה עבד , עבד לו

ð áåè øçà øáã äì÷]ð" àåì ãáòå[ á÷òé àã 
 éåäéì øúáìã ïéâá åùòã äéáâì äéçåø êéàîã

 äéá íéé÷úéå éåìò èåìùéå åì ãáò) æë úéùàøá
èë (åâå íéîåàì êì ååçúùéå íéîò êåãáòé'à 

 äéì ÷éìñã ïéâá àìà ììë äéðîæ äåä àì ïééãòå
 øúáìå äì÷ð ãéî äåä àã ìòå àéîåé øúáì á÷òé

                                                           

כ " עמים אחלומר שאחר שיתקיים בו יעבדוךואפשר .  תימה דהא כתיב ולא יהיה שריד לבית עשוא
פ וישליט עלוי דעשו להאבידו ויתקיים ביעקב "ואפשר דה. ח"ז. ע"יתקיים ולא יהיה שריד לבית עשו וצ

. מ אף שיש איזה הרגש בדבריו"כ הרב א"ם על שאר האומות דישתארון בעלמא שוב ראיתי שכיעבדוך עמי
 ).א"נ(ן "מאי
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בא . לאותו שנתנו לו רוב דגן ותירוש
משום שידע יעקב שהצטרך , על זה, הורא
ויותר חכמה , עכשיו התהפך לו לנקלה, לו

ועקמומיות עשה בזה מכל מה שעשה 
היה , שאילו היה יודע עשו חכמה זו, לעשו

אבל הכל , הורג את עצמו ולא יבא לידי זה
יחתו ' ה"ועליו אמרה חנה , עשה בחכמה

  .'וגו" ויתן עז למלכו' מריביו וגו

áò àäé ãáëúî åäéàã àåää åäéàã àåää åì ã
 ïâã áåø äéì åáäéã àåääì àãáò àäé íçì øñç
 á÷òé òãéã ïéâá àã ìò éæç àú ùåøéúå
 øúåéå äì÷ð äéì êôäúà àúùä äéì êéøèöàã
 äéáâì ãáòã äî ìëî àãá ãáò åîé÷òå äîëç
 äéì ìéè÷é àã äîëç åùò òãé äåä åìéàã åùòã
 àúîëçá ãáò àìë ìáà àãì éúéé àìå äéîøâì

îà äéìòå äðç äø)ù"é á à (åäé" åéáéøî åúçé ä
åâå 'åâå åëìîì æò ïúéå':  

ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני "
לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי 

מיד פתח יעקב להתהפך ". ואחר עד עתה
לו לעבד כדי שלא יסתכל עשו באותן 

שהרי יעקב העביר , ברכות שברכו אביו
,  יהודהאמר רבי. כפי שאמרנו, אותן לסוף

עם לבן "מה ראה יעקב ששלח לעשו ואמר 
וכי מה עשה בשליחותו של עשו , "גרתי

קולו , אלא לבן הארמי. דבר זה) שאמר(
, שלא היה אדם שינצל ממנו, הלך בעולם

, והוא היה מכשף בכשפים וגדול בקוסמים
, ובעור אביו של בלעם, והיה אביו של בעור

כם ולבן ח, "בלעם בן בעור הקוסם"שכתוב 
ועם כל , במכשפים ובקוסמים יותר מכולם

ורצה לאבד את יעקב , זה לא יכל ליעקב
ארמי אובד "זהו שכתוב . בכמה כלי זיין

כל העולם היו יודעים , אמר רבי אבא". אבי
שלבן היה גדול החכמים והמכשפים 

, ומי שרצה לאבד אותו בכשפיו, והקוסמים
היה , וכל מה שידע בלעם, לא נצל ממנו

כי ידעתי את אשר " וכתוב בבלעם ,ממנו
וכל , "תברך מבורך ואשר תאור יואר
ודבר . העולם היו פוחדים מלבן ומכשפיו

עם לבן "אמר , ראשון ששלח יעקב לעשו
חודש או , ואם תאמר שמעט היה". גרתי
עשרים , "ואחר עד עתה"אלא , לא כך, שנה

ואם תאמר שלא עלה . שנה התאחרתי עמו
אותם , " שור וחמורויהי לי", בידי כלום

, שכששניהם מתחברים יחד, שני גזרי דין
ולכן , לא מתחברים אלא להרע לעולם

  ".לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו"כתוב 

 äë åùòì éðãàì ïåøîàú äë øîàì íúåà åöéå
 äúò ãò øçàå éúøâ ïáì íò á÷òé êãáò øîà

)ã áì úéùàøá ( äéì àëôäúàì á÷òé çúô ãéî
ëúñé àìã ïéâá àãáòì ïàëøá ïåðéàá åùò ì

 ïåì ÷éìñ á÷òé àäã éåáà äéëøáã> à÷ãë øúáì
ïøîà <)øúáì ïøîà à÷ãë( éàî äãåäé éáø øîà 

 éúøâ ïáì íò øîàå åùòì äéì øãùã á÷òé àîç
 åùòã äéúåçéìùá ãéáò äî éëå)øîàã ( àã äìî

 äåä àìã àîìòá ìéæà äéì÷ éîøàä ïáì àìà
ùøçá ùøç äåä àåäã äéðî áéæúùéã ùð øá ïé

 éåáà øåòáå äåä øåòáã éåáàå ïéîñå÷á áøå
 áéúëã íòìáã)áë âé òùåäé ( øåòá ïá íòìá

 åäìëî øéúé ïéîñå÷å ïéùøçá íëç ïáìå íñå÷ä
 àãáåàì àòáå á÷òéá ìéëé àì àã ìë íòå

ää ïéðééæ äîëá á÷òéì" ã)ä åë íéøáã ( éîøà
 éòãé ååä àîìò éìåë àáà éáø øîà éáà ãáåà

éîéëç áø äåä ïáìã éòáã ïàîå ïéîñå÷å ïéùøçå ï
 äî ìëå äéðî áéæúùà àì éåùøçá àãáåàì
 íòìáá äéá áéúëå äåä äéðî íòìá òãéã

)å áë øáãîá ( êøåáî êøáú øùà úà éúòãé éë
 ïáìî éôúñî ååä àîìò éìåëå øàåé øàú øùàå
 øîà åùòì á÷òé øãùã äàîã÷ äìîå éåùøçîå

úù åà çøé äåä øéòæã àîéú éàå éúøâ ïáì íò à
 ïéðù ïéøùò äúò ãò øçàå àìà éëä åàì
íåìë éãéá ÷éìñ àìã àîéú éàå äéîò úéøçàúà 

)ä áì úéùàøá( éøú ïåðéà øåîçå øåù éì éäéå 
 àì àãçë åäééååøú ïøáçúî ãëã ïéðéã éøæâ
 áéúë êë ïéâáå àîìò àùàáàì àìà ïøáçúî

)é áë íéøáã (åãçé øåîçáå øåùá ùåøçú àì:  
לו הם כתרים א, "צאן ועבד ושפחה"

, תחתונים שהרג הקדוש ברוך הוא במצרים
בכור ", "בכור השבי", "בכור בהמה"

, "צאן ועבד ושפחה"זהו שכתוב , "השפחה
ופחד היה . מיד היה עשו פוחד ויצא כנגדו

 äçôùå ãáòå ïàö)ä áì úéùàøá (åðéà ïéìà ï
á÷ ìè÷ã éàúú éøúë" äîäá øåëá íéøöîá ä

)èë áé úåîù ( éáùä øåëá)ä àé íù ( øåëá
ää äçôùä" éôúñî ãéî äçôùå ãáòå ïàö ã
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לאיש . לו מיעקב כמו שהיה ליעקב מעשו
עד שהיה הולך שמע על , שהיה הולך בדרך

ותו פגש א. לסטים אחד שהיה אורב בדרך
אני , אמר לו. ממי אתה, אמר לו, איש אחר

שכל , סטה לך מלפני, אמר לו. מלגיון פלוני
אני מביא נחש אחד שהורג , מי שקרב אלי

אמר , הלך אותו האיש לאותו הלגיון. אותו
וכל מי שקרב אליו נושך , איש אחד בא, לו

  ,אותו נחש אחד שהוא מביא

>åùò äåä< äéì äåä åìéçãå äéúåîã÷ì ÷ôðå 
 ùð øáì åùòî á÷òéì äéì äåäã äîë á÷òéî
 ãç ìò òîù ìéæà äåäã ãò àçøàá ìéæà äåäã

äéá òâô àçøàá ïîë äåäã íéèñì ùð øá 
à àøçà"à úðà ïàîî ì" àðà ïåéâì éðåìôî ì

à" ãç éàãäá áéø÷ã ïàî ìëã éàáâî êì éèñ ì
 ùð øá àåää ìæà äéì ìéè÷å éúééî àðà àéåç

à ïåéâì àåääì" éã ïàî ìëå éúà ùð øá ãç ì
éúééî àåäã àéåç ãç äéëùð äéãäá áéø÷  

  æñ÷/à  
יפה , אמר. שמע אותו לגיון ופחד. ומת

עד שראה אותו . ואתפייס עמושאלך אצלו 
, אוי שעכשיו יהרג אותו, אמר, אותו האיש

התחיל להשתחוות ולכרוע . אותו הלגיון
אלמלא היה לו , אמר אותו לגיון. כנגדו

לא היה משתחוה כל זה , בידו נחש להרוג
, אמר, התחיל הלגיון להתגאות. כנגדי

. לא אהרוג אותו, הואיל וכל כך כרע לנגדי
עם לבן גרתי ואחר עד  ",כך אמר יעקב

ואני , עשרים שנה התאחרתי עמו, "עתה
, שמע עשו. מביא נחש להרוג בני אדם

שעכשיו יהרוג , אוי מי יקום לפניו, אמר
התחיל לצאת כנגדו . אותו יעקב בפיו

, כיון שראה אותו מה כתוב. להתפייס עמו
כיון שקרב ". ויירא יעקב מאד ויצר לו"

זהו ,  לפניוהתחיל לכרוע ולסגוד, אליו
וישתחו ארצה שבע פעמים עד "שכתוב 

אלמלא כל כך , אמר עשו". גשתו עד אחיו
התחיל . לא השתחוה כנגדי, היה עמו
  .להתגאות

ïåéâì àåää òîù úééîåà úåàé øîà ìéçãå 
 äéì àîçã ãò äéãäá ñééôúàå äéìá÷ì ìéæàã
 àåää äéðéìè÷é àúùäã éåå øîà ùð øá àåää

òøëå ãéâñ éøàù ïåéâìøîà äéìá÷ì ) äéì( àåää 
 àì àìè÷ì àéåç äéãéá äéì äåä àìîìà ïåéâì
 äàâúàì äàðåéâì éøàù éìá÷ì éàä éìåë ãéâñ
 äéðéìè÷à àì éìá÷ì òøë êë ìëå ìéàåä øîà

á÷òé øîà êë) ã áì úéùàøá( éúøâ ïáì íò 
 äéîò úéøçàúà ïéðù ïéøùò äúò ãò øçàå
 åùò òîù àùð éðá àìè÷ì àéåç éúééî àðàå

îà á÷òé äéðéìè÷é àúùäã äéî÷ íå÷é ïàî éåå ø
 äéîò àñééôúàì äéúåîã÷ì ÷éôð éøàù äéîåôá

 áéúë äî äéì àîçã ïåéë)ç íù ( á÷òé àøééå
 òøë éøàù äéãäá áéø÷ã ïåéë åì øöéå ãàî

 áéúëã àåä àãä äéìá÷ì ãéâñå)íù âì â (
 åéçà ãò åúùâ ãò íéîòô òáù äöøà åçúùéå

äåä êë ìë àìîìà åùò øîà ãéâñ àì äéîò 
äàâúàì éøàù éìá÷ì:  

ויבא ", בא וראה מה כתוב בבלעם
ויבא "בלבן כתוב , "אלהים אל בלעם לילה

אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה 
ויאמר לו השמר לך פן תדבר עם יעקב 

היה צריך לכתוב פן , "פן תדבר. "'וגו" מטוב
אלא לבן לא רדף אחרי . תעשה ליעקב רעה
שהרי ,  ללחום בו קרביעקב בכח גבורים

אלא להרגו , חיל יעקב ובניו גדול ממנו
זהו שכתוב . בפיו ולהשמידו את הכל

, "פן תדבר"ולכן כתוב ". ארמי אבד אבי"
יש לאל ידי "וכתוב . ולא פן תעשה

מנין היה יודע שיכולת היתה , "לעשות
אלהי אביכם אמש "אלא כמו שנאמר . בידו

 íòìáá áéúë äî éæç àú)ë áë øáãîá (
éäìà àáéå" áéúë ïáìá äìéì íòìá ìà í

)ãë àì úéùàøá (éäìà àáéå" éîøàä ïáì ìà í
 åì øîàéå äìéìä íåìçá íò øáãú ïô êì øîùä

áåèî á÷òéá äòø á÷òéì äùòú ïô øáãú ïô 
 á÷òéã äéøúáà óãø àì ïáì àìà äéì éòáî
 àìéç àäã àáø÷ äéá àçâàì ïéøáåâã àìéçá
 àéîåôá äéìè÷îì àìà äéðî áø éåðáå á÷òéã

 áéúëã àåä àãä àìë äàöéùìå)ä åë íéøáã (
 ïô áéúë àìå øáãú ïô êë ïéâáå éáà ãáåà éîøà

äùòú áéúëå )èë àì úéùàøá ( éãé ìàì ùé

                                                           

 ).א"ד( שר הצבא א
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ה הקדוש וזוהי העדות שצו. 'וכו" אמר אלי
וענית ואמרת "שכתוב , ברוך הוא להעיד

. 'וגו" אלהיך ארמי אובד אבי' לפני ה
, "לא תענה ברעך"כמו שנאמר , "וענית"
  ".ענה באחיו"

 àìà äéãéá äåä àúìëéã òãé äåä ïéðî úåùòì
äìà øîúàã äîë"åâå éìà øîà ùîà íëéáà é '

 àåä êéøá àùãå÷ ãé÷ôã àúåãäñ àåä àãå
 áéúëã àãäñàì)ä åë íéøáã ( úøîàå úéðòå

åäé éðôì"äìà ä"åâå éáà ãáåà éîøà êé ' úéðòå
 øîà úàã äîë)âé ë úåîù ( àì êòøá äðòú

)çé èé íéøáã (åéçàá äðò:  
ולא הלך כפעם בפעם "כתוב בבלעם 

שהוא , שכך הוא דרכו, "לקראת נחשים
שהשגיח , "נחשתי"בלבן כתוב . היה מנחש

וכשרצה , בכשפיו ובקסמיו בעסק של יעקב
בנחשים ובכשופים שלו , להאביד את יעקב

. ולא עזבו הקדוש ברוך הוא, רצה לאבדו
כי לא נחש ", לעם בן בנווהיינו שאמר ב

, מי יכול להם". ביעקב ולא קסם בישראל
שהרי סבי רצה לאבד את אביהם בנחשים 

שלא , ובקסמים שלו ולא עלה בידו
כי לא נחש "זהו שכתוב . השאירו לקלל

ובכל עשרת ". ביעקב ולא קסם בישראל
מיני כשפים וקסמים מזהרי הכתרים 

. לולא יכו, התחתונים עשה לבן כנגד יעקב
ותחלף את משכורתי עשרת "זהו שכתוב 

שכולם עשה לבן כנגדו ולא עלה , "מונים
והחליף את "שכתוב , בידו להרע לו

משכורתי עשרת מונים ולא נתנו אלהים 
כתרגום , "מונים"מה זה ". להרע עמדי

לשעירים אשר הם זונים "וכתוב . מינים
, מינים כמשמעו, "מונים". "אחריהם

כשפים וקסמים ועשרה מינים הם של 
  .וכולם עשה כנגדו, בכתרים התחתונים

 íòìáá äéá áéúë)à ãë øáãîá ( êìä àìå
 äéçøà àåä éëäã íéùçð úàø÷ì íòôá íòôë

 áéúë ïáìá ùçðî äåä åäéàã)æë ì úéùàøá (
 á÷òéã à÷ñòá éåîñ÷áå éåùøçá çâùàã éúùçð
 àùøçáå àùçðá á÷òéì àãáåàì àòá ãëå

áù àìå äéãáåàì àòá äéìéã êéøá àùãå÷ äé÷
 äéøá øá íòìá øîàã åðééäå àåä) âë øáãîá

âë ( ïàî ìàøùéá íñ÷ àìå á÷òéá ùçð àì éë
 ïåäåáàì àãáåàì àòá éàáñ àäã ïåäì ìéëé

÷éìñ àìå äéìéã íéîñ÷áå íéùçðáå àìã éåãéá 
ää àéèìì äé÷áù" àìå á÷òéá ùçð àì éë ã

 ïéîñå÷å ïéùøç éðéæ äøùò åäìëáå ìàøùéá íñ÷
èæå÷ãïéàúú ïéøúëã éôà äéìá÷ì ïáì ãáò 

ää ìéëé àìå á÷òéã" ã)àî àì úéùàøá ( óìçúå
 ïáì ãáò åäìëã íéðåî úøùò éúøëùî úà
 áéúëã äéì àùàáàì éåãéá å÷éìñ àìå äéìá÷ì

)æ íù ( àìå íéðåî úøùò éúøëùî úà óéìçäå
éäìà åðúð"åâøúë íéðåî éàî éãîò òøäì íí 

 áéúëå ïéðéæ)æ æé àø÷éå (øéòùì íéðåæ íä øùà íé
 ïåðéà ïéðéæ äøùòå åòîùîë íéðéî íéðåî íäéøçà
 ãáò åäìëå ïéàúú ïéøúëá ïéîñå÷å ïéùøçã

äéìá÷ì:  
קוסם קסמים "שכתוב , עשרה מינים הם

מעונן ומנחש ומכשף וחובר חבר ושואל 
הרי הם , "אוב וידעוני ודורש אל המתים

נחש וקסם הם שני , אמר רבי יוסי. עשרה
, וכשבא בלעם, רגה אחת עוליםובד, מינים

והיינו שכתוב , בקסם עשה כנגד ישראל
וכנגד יעקב בא לבן ". וקסמים בידם"

זהו שכתוב . זה וזה לא עלה בידם, בנחש
". כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל"
, בתחילה בימי לבן, "כי לא נחש ביעקב"
. אחר כך בימי בלעם, "ולא קסם בישראל"

 áéúëã ïåðéà ïéðéæ äøùò)àé é çé íéøáã (
 øáç øáåçå óùëîå ùçðîå ïðåòî íéîñ÷ íñå÷

àä íéúîä ìà ùøåãå éðåòãéå áåà ìàåùå äøùò 
 ïåðéà éðéæ éøú íñ÷å ùçð éñåé éáø øîà ïåðéà
 ãáò íñ÷á íòìá àúà ãëå ïé÷ìñ ãç àâøãáå

 áéúëã åðééäå ìàøùéã ïåäéìá÷ì)æ áë øáãîá (
 ùçðá ïáì àúà á÷òéã äéìá÷ìå íãéá íéîñ÷å
 áéúëã àåä àãä åäééãéá å÷éìñ àì éàäå éàä

)âë âë íù ( íñ÷ àìå á÷òéá ùçð àì éë
 àì éë ìàøùéá éåîåéá àúéîã÷á á÷òéá ùçð

                                                           

זיהרת ניצוץ ' א דשמשא שפייפהמדריגות תחתונות שיש בקליפות חיצונות והוא מלשון קסט  זהירותא
 ).א"ד(השמש 
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, אה מי יכול להםבא ור, אמר בלעם לבלק
שכל הקסמים והכשפים שבכתרים שלנו 

) ומטה(מזהרי המלכות שלמעלה 
, והוא התקשר בהם) שהרי(, מתעטרים

  ".אלהיו עמו ותרועת מלך בו' ה"שכתוב 

ïáìãà íòìáã éåîåéá øúáì ìàøùéá íñ÷ àìå 
 ìëã ïåäì ìéëé ïàî éæç àú ÷ìáì íòìá øîà
 àôæé÷î ïìéã ïéøúëáã ïéùøçå ïéîñ÷

àúåëìîãá àìéòìã )àúúå ïøèòúî àäã (
] ïøèòúîàåäå[ áéúëã åäá øù÷úà )àë âë íù (

åäé"äìà ä"åá êìî úòåøúå åîò åé:  
חס וחלילה שהיה יודע , האמר רבי יהוד

  בלעם בקדושה שלמעלה
à"ç äãåäé ø" äùåã÷á íòìá òãé äåäã å

àìéòìã  
  æñ÷/á  

שהרי הקדוש ברוך הוא לא רצה , כלל
בעם ולשון אחר שישתמש בכבודו אלא 

והתקדשתם והייתם "ואמר , בניו הקדושים
מי שהם קדושים ישתמשו , "קדושים
י כ"שכתוב , ישראל הם קדושים. בקדושה

. אתה קדוש ולא עם אחר, "עם קדוש אתה
טומאה מזדמנת להם , מי שהם טמאים

טמא הוא בדד ישב "עליו כתוב , להטמא
, וטמא קורא לטמא, "מחוץ למחנה מושבו

מי שהוא טמא ". וטמא טמא יקרא"שכתוב 
אמר רבי . הכל הולך אחר מינו, יקרא לטמא

לומר , שהיה קדוש, נאה הוא ליעקב, יצחק
. או שבח הוא שלו, ן ובכשפיושנטמא בלב

אף על גב שאמר רבי , אמר לו רבי יוסי
אנכי "שהרי כתוב , אני מסייע לך, יהודה

וכי יפה הוא לצדיק כיעקב , "עשו בכורך
אלא אנכי , להחליף שמו בשם טומאה

אבל , ואומר אנכי מי שאני, פוסק טעם
  .והרי פרשוה, בכורך, עשו

á÷ àäã ììë" ïùéìå íòá éòøúà àì ä àøçà
 øîàå ïéùéã÷ éåðá àìà äéø÷éá ùîúùéã

)ãî àé àø÷éå ( ïàî íéùåã÷ íúééäå íúùã÷úäå
 ïåðéà ìàøùé äùåã÷á ïåùîúùé ïéùéã÷ ïåðéàã

 áéúëã ïéùéã÷)á ãé íéøáã ( äúà ùåã÷ íò éë
 ïéáàñî ïåðéàã ïàî àøçà íò àìå ùåã÷ äúà

 áéúë äéìò àáàúñàì ïåì ïîãæà åáàñî) àø÷éå
åî âé (åä àîè åáùåî äðçîì õåçî áùé ããá à

 áéúëã éø÷ àáàñîì àáàñîå)äî íù ( àîèå
 àìë àø÷é àîèì àîè åäéàã ïàî àø÷é àîè
 àåä úåàé ÷çöé éáø øîà äéðéæ øúá ìéæà

á÷òéìâ ïáìá áàúñàã øîåì àùéã÷ äåäã 
 éáø äéì øîà äéìéã àåä àçáù åà éåùøçáå
 òééñî àðà äãåäé éáø øîà÷ã áâ ìò óà éñåé

äã êì áéúë à)èé æë úéùàøá ( åùò éëðà
 óìçîì á÷òéë à÷éãöì àåä úåàé éëå êøåëá
 àîòè à÷ñô éëðà àìà àáàñîã àîùá äéîù
 àäå êøåëá åùò ìáà àðàã ïàî éëðà øîàå

äåî÷åà:  
אל , לומר, "ויהי לי שור וחמור", אף כאן

תשים לבך ורצונך לאותה ברכה שברכני 
וה ה"הוא בירך אותי , אבא שהתקיימה בי

לכן , "גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך
הוא ברך אותי ". לאדני לעשו" "עבדך יעקב"
, הרי לא התקיים בי, "רוב דגן ותירוש"ב

ויהי לי שור "אלא , שלא אצרתי אותם
הוא . רועה צאן בשדה, "וחמור צאן ועבד

, "מטל השמים ומשמני הארץ"ברך אותי 
עם לבן "משום שהרי , הרי לא התקיים בי

כל שכן , כגר שלא היה לי בית אחד" תיגר

 øåîçå øåù éì éäéå àëä óåà)ä áì íù ( øîåì
 éì êéøáã àúëøá àéääì êúåòøå êáì éåùú àì

 éì êéøá àåä éá íéé÷úàã àáà)èë æë íù ( äåä
 êéçàì øéáâ êë ïéâá êîà éðá êì ååçúùéå

 ïâã áåøá éì êéøá àåä åùòì éðãàì á÷òé êãáò
 ïåì àðøöåà àìã éá íéé÷úà àì àä ùåøéúå
 àðò éòø ãáòå ïàö øåîçå øåù éì éäéå àìà
 éðîùîå íéîùä ìèî éì êéøá àåä àì÷çá

õøàä )íùçë æë  ( àäã ïéâá éá íéé÷úà àì àä

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ן "מאי. ת לא נחש ביעקב לבן" אפשר לרמוז רא
 מזהירת ניצוץ מלכות של מעלה מתעטרים ישראל ולכך אין שום כישוף ודבר חיצוני יכול לשלוט בהם ב

 ).א"ד(
 ).א"נ( כן שנטמא בו או שבח הוא ליעקב לומר כן בתמיה ר פירוש בתמיה וכי שפיר היה לו לומג
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וכל זה כדי שלא יסתכל . משמני הארץ
רבי . ביעקב על אותן ברכות ויקטרג עמו

איש תם יושב "כתוב ביעקב , אבא אמר
משום שהוא יושב , גבר שלם, "אוהלים

והשלים לצד זה , בשני משכנים עליונים
. והוא לא אמר שנטמא בכשפיו, ולצד זה

משום שלבו , בי יהודהאבל על מה שאמר ר
שלם על טוב ואמת שעשה לו הקדוש ברוך 

שכל העולם יודעים מעשי לבן מה , הוא
כל , א ממנו"ס(הם ומי יכול להינצל 

, מקטרוגו) עשרים השנים שהייתי עמו
א ואני ישבתי ועשיתי "ס(ורצה לאבד אותי 

והקדוש ברוך הוא , )עמו עשרים שנה
סתכל והכל היה כדי שלא י, הצילני ממנו

ולא , בו עשו שהתקיימו בו אותן ברכות
כי ישרים "ועל זה כתוב . ישמר לו טינה

' תמים תהיה עם ה"וכתוב ', וגו" 'דרכי ה
  ".אלהיך

)ã áì íù (ä àìã àøåéâë éúøâ ïáì íòéì äåä 
 ïéâá àã ìëå õøàä éðîùî ïëù ìë àãç àúéá
 âøè÷éå ïàëøá ïåðéà ìò á÷òéá äéá ìëúñé àìã

 á÷òéá äéá áéúë øîà àáà éáø äéîò) äë íù
æë ( åäéàã ïéâá íéìù øáâ íéìäà áùåé íú ùéà

ïéàìò ïéðëùî ïéøúá áéúéà àñéâ éàäì íéìùàå 
àñéâ éàäìåá éåùøçá áàúñàã øîà àì åäéàå 

ìò ìáà íéìù éåáìã ïéâá äãåäé éáø øîà÷ã äî 
á÷ äéì ãéáòã èåù÷å åáéè ìò" àîìò ìëã ä

 ìéëé ïàîå ïåðéà ïàî ïáìã éåãáåò éòãé
 àáæúùàì>ð" éúéåäã ïéðù ïéøùò ìë äéðî à

äéîò< äéìéã àâåøè÷î >éòáã <)éòáå( àãáåàì 
 éì>ð" ïéøùò äéîò àðãáòå àðáéúé àðàå à
ïéðù<á÷å "àìëå äéðî éðáæù ä àìã ïéâá äåä 

 ïàëøá ïåðéà äéá åîéé÷úàã åùò äéá ìëúñé
äéì øèðé àìåâ áéúë àã ìòå åááã )é ãé òùåä (

åäé éëøã íéøùé éë"åâå ä ' áéúëå)âé çé íéøáã (
åäé íò äéäú íéîú"äìà ä"êé:  

וישובו המלאכים אל יעקב לאמר באנו "
אל אחיך אל עשו וגם הלך לקראתך וארבע 

באנו אל "ון שאמר כי". מאות איש עמו
וכי אחים , לא ידענו שהוא עשו, "אחיך

, "באנו אל אחיך"אלא . אחרים היו ליעקב
ואם תאמר שחזר בתשובה והולך בדרך 

אלא עשו הרשע כמו , לא כך, תקינה
ואם תאמר , "וגם הולך לקראתך. "מעיקרו

אלא ארבע מאות , לא, שהוא הולך לבדו
,  לואמרו) אלא הם(, וכל כך למה. איש עמו

משום שהקדוש ברוך הוא תמיד מרוצה 
, בתפלות הצדיקים ומתעטר בתפלותיהם

כמו שאמרנו שאותו המלאך הממונה על 
נוטל כל , ן שמו"תפלות ישראל סנדלפו

אותן תפילות ועושה מהם עטרה לחי 
וכל שכן תפלות . ובארוה, העולמים

, הצדיקים שהקדוש ברוך הוא רוצה בהן
ן תפלות ונעשות עטרה להתעטר באות

מחנות , ואם תאמר. לקדוש ברוך הוא
אלא . אז למה פחד, קדושים היו באים עמו

אלא על , צדיקים לא סומכים על זכיותיהם
  .תפלותיהם ובקשותיהם לרבונם

 ìà åðàá øîàì á÷òé ìà íéëàìîä åáåùéå
 úåàî òáøàå êúàø÷ì êìåä íâå åùò ìà êéçà

 åîò ùéà)å áì úéùàøá ( ìà åðàá øîàã ïåéë
ååä ïéðøçà ïéçà éëå åùò åäéàã àðòãé àì êéçà 

)äéì( àîéú éàå êéçà ìà åðàá àìà á÷òéì 
 éëä åàì àð÷úî çøàá ìéæàå äáåùúá øãäã
 êúàø÷ì êìåä íâå àø÷éòîãë òùøä åùò àìà
 òáøà àìà åàì ìéæà éåãåçìá åäéàã àîéú éàå

 äîì êë ìëå åîò ùéà úåàî)]ð"à [ïåðéà àìà (
÷ã ïéâá äéì åøîàá" ïåäúåìöá øéãú éòøúà ä

 àåääã ïðéøîàãë ïåäúåìöá øèòúîå àé÷éãöã
 ìàøùéã ïåäúåìö ìò àðîîã àëàìî])ã"à [

ãðñ"äéîù ïåôì( ãéáòå ïéúåìö ïåðéà ìë ìéèð 
 íéîìåòä éçì äøèò åäééðî] ïëù ìëå äåî÷åàå

á÷ã àé÷éãöã ïåäúåìö" ïãáòúàå åäá éòøúà ä
á÷ì ïéúåìö ïåðéàá àøèòúàì äøèò" ä éàå

éàîà äéîò ïééúà ååä ïéùéã÷ ïééøùî àîéú 
]äåä[ ìò ïéëîñ àì àéé÷éãö àìà ìéçã ]àã [
>åäééúåëæ< àìà ]áúåìöéïåä [>ïåäúåìö ìò< 

ïåäéøàî éáâì ïåäúåòáå[:  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ('  היינו בינה ומא
 ).א"נ(מ "א. רהו היינו לחסד ולגבב
 ).א"ד( שנאה מחמת הבכורה והברכה טרו ולא יהיה לו נג
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תפלת , ובא וראה שאמר רבי שמעון
רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא ומתעטר 

משום שעולה בצבעים רבים , באותה תפלה
ומשום שנכללת .  מכמה צדדיםונכללת

ומונחת על , נעשית עטרה, מכמה צבעים
ותפלת היחיד . ראש צדיק חי העולמים

ועל כן , אינה כלולה ואינה אלא בצבע אחד
אלא (תפלת יחיד אינה מתוקנת להתקבל 

יעקב , ובא וראה. כתפלת רבים) בתפלה
ה השתוקק "ועל כך הקב, היה כלול

ב מאד ויצר ויירא יעק", מה כתוב, לתפלתו
  ".לו

 ïéàéâñã àúåìö ïåòîù éáø øîàã éæç àúå
á÷ éî÷ ÷éìñ" ïéâá àúåìö àåääá øèòúîå ä

 ïéøèñ äîëî úìéìëúàå ïéàéâñ ïéðååâá à÷ìñã
 äøèò úãéáòúà ïéðååâ äîëî úìéìëúàã ïéâáå
 àúåìöå íéîìåòä éç ÷éãöã àùéø ìò àçðîå
 ãç ïååâá àìà éäéà åàìå àìéìë éäéà åàì ãéçéã

òå àð÷úúî åäéà åàì ãéçéã àúåìö àã ì
 àìá÷úàì)àúåìöá àìà (]ëàöàúåì[ ïéàéâñã 

á÷òé éæç àúåá áéàú äéúåìö àã ìòå äåä ìéìë 
á÷ äì" áéúë äî ä)ç áì úéùàøá ( á÷òé àøééå

åì øöéå ãàî:  
אשרי אדם ", רבי יהודה פתח ואמר

  ,"מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה
 øîàå çúô äãåäé éáø) éìùîãé çë ( éøùà

äòøá ìåôé åáì äù÷îå ãéîú ãçôî íãà  
  çñ÷/à  

אשריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא 
ונתן להם תורת אמת כדי , רוצה בהם

שכל מי שעוסק . לזכות בה לחיי עולם
הקדוש ברוך הוא מושך עליו חיים , בתורה

שכתוב , עליונים ומכניסו לחיי העולם הבא
ובדבר "וכתוב , "כי היא חייך ואורך ימיך"

חיים בעולם הזה , "הזה תאריכו ימים
  .וחיים בעולם הבא

á÷ã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ" áäéå åäá éòøúà ä
 ééçì äá éëæîì ïéâá èåù÷ã àúééøåà ïåì] àîìò

ìëã) [ìëå ïéîìò( àúééøåàá ìãúùàã ïàî 
á÷" ééçì äéì ìéòàå ïéàìò ïééç äéìò êéùî ä

 áéúëã éúàã àîìò)ë ì íéøáã (êééç àéä éë 
êéîé êøåàåâ áéúëå )æî áì íù ( äæä øáãáå

 àîìòá ïééçå àîìò éàäá ïééç íéîé åëéøàú
éúàã:  

כל מי שעוסק בתורה , רבי אלעזר אמר
משום , אין מיתתו על ידי יצר הרע, לשמה

אלא , והוא מלאך המות, שהוא נחש(
ישקני מנשיקות "שכתוב , מיתתם בנשיקה

 והיא הנשיקה', כלומר על פי ה, "פיהו
ואותו , שהיא דבקות של הנפש בעיקר

שהתחזק בעץ החיים ולא ) שעוסק בתורה
ולכן צדיקים שעוסקים בתורה , הרפה ממנו

כמו , אלא הוא טהור(, לא נטמא גופם
אליהו בבית הקברות שמצאו אותו רבנן 

, אמר להם. וכי מר איננו כהן, ושאלו אותו
, כמו ששנינו, צדיקים לא טמאים במיתתם

כלומר , בי בטלה כהונהביום שמת ר
שלא שרתה עליהם רוח , )שהתעסקו בו

 àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìë øîà øæòìà éáø
 òøä øöéã àãé ìò äéúúéî åàì äîùì]ïéâá[ 

])ð"à [ àìà àúåîã àëàìî àåäå ùçð àåäã
 áéúëã ä÷éùðá ïåäúúéî)á à øéù ( éð÷ùé

äé éô ìò øîåìë åäéô úå÷éùðîå" ä÷éùðä àéäå ä
 ìãúùàã àéääå àø÷òá àùôðã àúå÷éáã àéäã

àúééøåàá (]ã[ àìå ééçã àðìéàá óé÷úúà
]éôøà) [éôëà( éìãúùîã àé÷éãö êë ïéâáå äéðî 

 ïåäìã àôåâ éáàúñî àì àúééøåàá)]ð"à [ àìà
 ïðáø åäåçëùàã éøá÷ éáá åäéìà ïåâë éëã àåä

é÷éãö ïåì øîà øî àåä ïäë åàìå äéì åìéàùå à
ïðéðúã äîë ïåäúúéîá éáàñî àìã úîù íåéá 

                                                           

 ##*אולי ב א
 ).א"נ(מ "א.  פירוש שגם הוא התפלל עם בניו וגם כללה בשבחות רבותב
תאריכו ימים דחד מרמז על ' ל דמייתי הני קראי דהם כפולים חייך ואורך ימיך וכן כי הוא חייכם וגו" נג

 ).א"נ(מ "א. ב"ז וחד על חיי עוה"חיי העוה
אבא ' זר נפטר קודם רבי אלה הם דברי המחבר הספר שחברו כל המימרות יחד שכתב רעאל' ג דר" אעד

י והם חלקום לפרשיות כל פסוק ופסוק בפרשה שלו והם אמרו מדעתם כמה דתנינן "שהיה סופר של רשב
. ב"יז בספר משנת חכמים עשגמ ח"וכן בירר הר. ח"ז. וכיוצא בזה יש רבים בזהר וכלהו מתרצי בהכי' וכו

 ).א"נ(ן "מאי
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, למה פחד, יעקב היה עץ החיים. טומאה
ועוד שהרי . שהרי לא יכול לשלוט עליו

למה היה ', וגו" והנה אנכי עמך"כתוב 
ויפגעו בו מלאכי "שהרי כתוב , ועוד. פוחד

למה , אם מחנות קדושים היו עמו, "אלהים
ויעקב לא , נאהאלא הכל היה . היה פוחד

היה רוצה לסמוך על נס של הקדוש ברוך 
משום שחשב שאינו כדאי שהקדוש , הוא

משום שלא , למה, ברוך הוא יעשה לו נס
ולא עסק , שימש את אביו ואמו כראוי

ואף על גב , ונשא שתי אחיות, בתורה
ועם כל זה צריך לאדם , שהכל נתבאר

לפחד תמיד ולהתפלל לפני הקדוש ברוך 
אשרי אדם מפחד "שכתוב , לההוא בתפ

ולפחד תמיד מלפני הקדוש ברוך (, "תמיד
  .והרי פרשוה, )הוא

äéá å÷ñòúàã øîåìë äðåäë äìèá éáø ( àìã
 àøù>åäééìò <)äéìò( àðìéà á÷òé àáàñî çåø 

ëé àì àäã ìéçã éàîà äåä ééçãå äàèìùì ì
 áéúë àäã ãåòå éåìò)åè çë úéùàøá ( äðäå

åâå êîò éëðà ' áéúë àäã åúå ìéçã äåä éàîà
)á áì íù (á åòâôéåéäìà éëàìî å" ïééøùî éà í

 àìë àìà ìéçã äåä éàîà äéîò ååä ïéùéã÷
>äåä úåàé <)äæä úåàá( éòá äåä àì á÷òéå 

á÷ã àñéð ìò êîñîì" åäéà åàìã áéùçã ïéâá ä
éàãëàá÷ã " ïéâá àîòè éàî àñéð äéì ãéáòé ä

 àìå úåàé à÷ãë äéîàìå éåáàì çìô àìã
úåéçà éøú ìèðå àúééøåàá ìãúùàáìò óàå  áâ 

 ùð øáì äéì éòá àã ìë íòå øîúà àìëã
á÷ éî÷ äàìöìå øéãú ìçãîì" àúåìöá ä

 áéúëã)ãé çë éìùî ( ãéîú ãçôî íãà éøùà
)á÷ éî÷ øéãú ìçãîìå"ä (äåî÷åà àäå:  

תפלת האבות העמידו את , בא וראה
וכל בני העולם עומדים וסמוכים , העולם
ולעולם ולעולמי עולמים לא , עליהם

משום שזכות האבות , האבותנשכחת זכות 
וקיום של יעקב , היא קיום של מעלה ומטה

ולכן בשעה , הוא קיום שלם יותר מכולם
הקדוש ברוך הוא רואה , שצרה לבני יעקב

כמו , את דמות יעקב לפניו וחס על העולם
". וזכרתי את בריתי יעקוב"שנאמר 

משום שהוא . ו"למה בוא, ו"בוא" ב"יעקו"
  . דמות של יעקב ממש

 åîéé÷ ïäáàã àúåìö éæç àú)ã( ìëå àîìò
 éîìòìå íìòì ïéëîñå éîéé÷ åäééìò àîìò éðá

ïäáàã àúåëæ éùðúà àì ïéîìòâ àúåëæã ïéâá 
 á÷òéã àîåé÷å àúúå àìéòã àîåé÷ åäéà ïäáàã
 àúòùá êë ïéâáå åäìëî øéúé íéìù àîåé÷ åäéà

á÷ á÷òéã éåðáì å÷àòã" àð÷åéã äéî÷ éîçà ä
 ìò ñééçå á÷òéã øîà úàã äîë àîìò) àø÷éå

áî åë (å÷òé áå÷òé éúéøá úà éúøëæå'àåá á" å
àåá éàîà"ùîî á÷òéã àð÷åéã åäéàã ïéâá å:  

כמי , כל מי שרואה את יעקב, בא וראה
והרי נאמר . שמסתכל באספקלריה המאירה

. שיופיו של יעקב כיופיו של אדם הראשון
שכל מי , אני שמעתי, אמר רבי ייסא
מו ורואה את יעקב מקושט שמסתכל בחלו

  .מתווספים לו חיים, במלבושיו

 ïàîë á÷òéì äéì éîçã ïàî ìë éæç àú
 øîúà àäå àøäðã äàéøì÷ôñàá ìëúñàã
 øîà äàîã÷ íãàã äéøôåùë á÷òéã äéøôåùã
 ìëúñàã ïàî ìëã àðòîù àðà àñéé éáø

éåôñå÷á øèñ÷î á÷òéì äéì àîçå äéîìçáã 
äéì ïôñåúà ïééç:  

הרי נאמר שדוד המלך , ררבי שמעון אמ
פרט , עד שלא היה לא היו לו חיים כלל

לזה שאדם הראשון נתן לו שבעים שנה 
וכך היה קיומו של דוד המלך , משלו

àëìî ãåãã øîúà àä øîà ïåòîù éáøä ãò 
 äàîã÷ íãàã øá ììë íééç äéì ååä àì äåä àì
 äéîåé÷ äåä êëå äéìéãî ïéðù ïéòáù äéì áäé

                                                                                                                                                                                     

 ).ג"ב קלו ע"ה ח"דע(שכן הוא סותר את מידת הבטחון , מחשבה זו איננה חשובה מעלה אצל צדיקים א
א היה עוסק בשל "וכנגד כבוד או. עונות כנגד התורה היה עוסק בגידול בנים' ל כל ג"ל שתירצו רז" רב

 ).א"נ(ב "ח עש"ז. אחיות גיורות היו' אחרים לקיים מאמרם וכנגד ב
מ "א. ועיין פרשה עקב ותמצא נחת. ה"נו דלא כתלמודא דילן דאמרינן תמה זכות אבות שבת דנ הייג

 ).ו"לש(י נראה "ולר' שם בתוס'  עי).א"נ(
 ).א"ד( מקושט במלבושיו וקוספא הוא מלבוש ד
 .זוהר הרקיע' עי ה
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וקיום של אדם הראשון , שבעים שנה היו
נמצאו באלה אלף . אלף שנה חסר שבעים

. שנים ראשונות אדם הראשון ודוד המלך
ו חיים שאל ממך נתתה ל", פתח ואמר

, "חיים שאל ממך". "אורך ימים עולם ועד
שהרי כשברא הקדוש ברוך , זה דוד המלך
, הטיל בו נשמת דוד המלך, הוא גן עדן

והסתכל בו וראה שאין לו חיים משלו 
כיון שנברא . ועומד לפניו כל היום, כלום

. הרי ודאי קיומו, אמר, אדם הראשון
 שבעים שנים ,ואומאדם הראשון ה

  .לך בעולםשהתקיים דוד המ

 íãàã àîåé÷å ååä ïéðù ïéòáù àëìî ãåãã
 éðäá åçëúùà ïéòáù øñç ïéðù óìà äàîã÷
 çúô àëìî ãåãå ïåùàøä íãà éàîã÷ ïéðù óìà

 øîàå)àë íéìäúã  ( åì úúð êîî ìàù íééç
 ãåã àã êîî ìàù íééç ãòå íìåò íéîé êøåà

á÷ àøá ãë àäã àëìî" äéá ìéèà ïãòã àúðâ ä
 úéìã éîçå äéá ìëúñàå àëìî ãåãã àúîùð
 àîåé ìë äéî÷ àîéé÷å íåìë äéìéãî íééç äéì
 äéîåé÷ éàãå àä øîà ïåùàøä íãà àøáã ïåéë

åä äàîã÷ íãàîåààíéé÷úàã ïéðù ïéòáù  ãåã 
àîìòá àëìî:  

האבות השאירו לו מחייהם כל , עוד
וכך יעקב , אברהם השאיר לו. אחד ואחד

משום , יצחק לא השאיר לו כלום. ויוסף
ודאי אברהם השאיר . שדוד המלך בא מצדו

שהיה לו להתקיים מאה , לו חמש שנים
והתקיים מאה ושבעין , ושמונים שנים

יעקב היה לו . חסרים חמש, וחמש שנים
ולא , התקיים בעולם כימי אברהםל

  התקיים

 ãçå ãç ìë ïåäééçî äéì å÷áù ïäáà åú
äéì ÷áù íäøáàá àì ÷çöé óñåéå á÷òé ïëå 

 à÷ äéøèñî àëìî ãåãã ïéâá íåìë äéì ÷áù
 äåäã ïéðù ùîç äéì ÷áù íäøáà éàãå àúà
 äàî íéé÷úàå ïéðù ïéðîúå äàî àîéé÷úàì äéì

á÷òé ùîç ïéøñç ïéðù ùîçå ïéòáùå äéì äåä 
íéé÷úà àìå íäøáàã éîåéë àîìòá àîéé÷úàì  

  çñ÷/á  
חסרים , אלא מאה וארבעים ושבע שנים

נמצא שאברהם ויעקב . עשרים ושמונה
. השאירו לו מחייהם שלשים ושלש שנים

היה לו , יוסף שחי מאה ועשר שנים
להתקיים מאה וארבעים ושבע שנים כימי 

י הר, וחסר מהם שלשים ושבע שנים, יעקב
שבעים שנים שהשאירו לדוד המלך 

ובהם התקיים דוד בכל , להתקיים בהם
ואם . אותם השנים שהשאירו לו האבות

למה יצחק לא השאיר לו כלום כמו , תאמר
ודוד בא מצד , משום שהוא חושך. אלה

אין לו אור כלל , ומי שהוא בחושך, החושך
. ולכן לא היו לדוד חיים כלל, ואין לו חיים

האירו לדוד , ה להם אוראבל אלה שהי
ומהם הצטרך להאיר ולהיות לו , המלך
, שהרי מצד החושך אין לו חיים כלל, חיים

, ואם תאמר. ועל זה לא בא יצחק בחשבון
אלא ודאי יוסף . למה יוסף יותר מכולם

 àéðîú íéøñç ïéðù òáùå ïéòáøàå äàî àìà
 äéì å÷áù á÷òéå íäøáàã åçëúùà ïéøùòå
 äàî íéé÷úàã óñåé ïéðù úìúå ïéúìú ïåäééçî
 ïéòáøàå äàî àîéé÷úàì äéì äåä ïéðù øùòå
 ïéúìú ïåäðî øñçå á÷òéã éîåéë ïéðù òáùå

ù òáùå ãåãì äéì å÷áùã ïéðù ïéòáù àä ïéð
 ìëá ãåã íéé÷úà åäáå ïåäá àîéé÷úàì àëìî
 ÷çöé àîéú éàå ïäáà äéì å÷áùã ïéðù ïåðéà

 éàîà êùç åäéàã ïéâá éðäë íåìë äéì ÷áù àì
 êùçá åäéàã ïàîå àúà à÷ êùçã àøèñî ãåãå
 àì êë ïéâáå íééç äéì úéìå ììë àøåäð äéì úéì

áà ììë íééç ãåãì ååä àøåäð ïåäì ååäã ïéìà ì
 àøäðàì êéøèöà åäééðîå àëìî ãåãì äéì åøéäð
 äéì úéì êùçã àøèñî àäã íééç äéì éåäîìå
 éàå àðáùåçá ÷çöé àúà àì àã ìòå ììë íééç

 éàîà óñåé àîéú>åäìëî øéúé<â éàãå àìà 

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"דפ(הוו  א
 .י"שער מאמרי רשב' עי ב
ר נתגלגל בהם לקיים מתנתו "שאדהנ בשלמא אברהם ויעקב ניחא "להו אככ פירוש אמאי נתן לו ג

נ הוקשה לו מה שייכות יש ליוסף להשלים "א. ויצחק לא נתן שבא מסטרא דחשך אבל יוסף מי הכניסו
ץ חי אותיות יצחק אך יצחק בבחינה עליונה "ותירץ בגין דאקרי צדיק כי יסוד נקרא ק. מקומו של יצחק
ש בגין דאקרי צדיק כי צדיק עם "א יסוד קץ חי וזנתן לו יצחק בעצמו בבחינתו למטה שהו' סטרא דחשך כו



 øäæúéùàøá 

754 

וזהו , משום שנקרא צדיק, לבד כמו כולם
ולכן השאיר , שמאיר ללבנה יותר מכולם
שכתוב , כולםלדוד המלך חיים יותר מ

ויתן אותם אלהים ברקיע השמים להאיר "
  ".על הארץ

 àåä àãå ÷éãö éø÷àã ïéâá åäìëë éåãåçìá óñåé
 ïéâáå åäìëî øéúé àøäéñì øéäðàã éàä êë

 áéúëã ïééç åäìëî øéúé àëìî ãåãì äéì ÷áù
)æé à úéùàøá (éäìà íúåà ïúéå" òé÷øá í

õøàä ìò øéàäì íéîùä:  
תפלתו של יעקב הגינה עליו , בא וראה

משום שרצה להעביר זכותו לבניו , מעשו
, אחריו ולא להוציא אותה עכשיו אצל עשו

ועל זה התפלל תפלתו לקדוש ברוך הוא 
ויאמר . " זכותו להצילו בגללהולא סמך על

אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו 
בא וראה ". והיה המחנה הנשאר לפליטה

ויחץ את העם אשר איתו ואת ", מה כתוב
". הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות

אם "משום שאמר , "לשני מחנות"למה 
יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה 

שכינה , אהבא ור". המחנה הנשאר לפליטה
אמר . לא זזה מאהל לאה ומאהל רחל

ידעתי שהרי שמירה לאלה מהקדוש , יעקב
וישם את השפחות ", מה עשה, ברוך הוא

אם יהרוג , אמר". ואת ילדיהן ראשונה
אבל אלה איני פוחד , יהרוג את אלה, עשו
והיה ", ועל זה. משום ששכינה עמהם, מהם

כיון שעשה את , "המחנה הנשאר לפליטה
, מה כתוב, תיקן תפילתו עליהם, זה
ויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי "

האומר אלי שוב לארצך ולמולדתך ' יצחק ה
  ".ואיטיבה עמך

 ïéâá åùòî äéì ïéâà äéúåìö á÷òé éæç àú
 àìå äéøúáà éåðáì äéúåëæ à÷ìñì àòáã
 éìö àã ìòå åùòã äéáâì àúùä äéì à÷ôàì

á÷ì äéúåìö"åëæ ìò êéîúñà àìå ä àáæéùì äéú
 äðçîä ìà åùò àáé íà øîàéå äéðéâá äéì

 äèéìôì øàùðä äðçîä äéäå åäëäå úçàä) íù
ç áì ( áéúë äî éæç àú)æ íù ( íòä úà õçéå

 éðùì íéìîâäå ø÷áä úàå ïàöä úàå åúà øùà
 àáé íà øîàã ïéâá úåðçî éðùì éàîà úåðçî
 äðçîä äéäå åäëäå úçàä äðçîä ìà åùò

 àú äèéìôì øàùðä úàãò àì àúðéëù éæç
 àäã àðòãé á÷òé øîà ìçø ìäàîå äàì ìäàî

á÷ ïî ïéìàì ïåì åøéèð" ãáò äî ä)á âì íù (
 øîà äðåùàø ïäéãìé úàå úåçôùä úà íùéå
 àì ïéìà ìáà ìéè÷é ïéìàì åùò ìéè÷é íà
 àã ìòå ïåäîò àúðéëùã ïéâá åäééðî àðéôúñî
 éàä ãéáòã ïåéë äèéìôì øàùðä äðçîä äéäå

é÷úà áéúë äî åäééìò äéúåìö ï)è íù ( øîàéå
äìà á÷òé"äìàå íäøáà éáà é" ÷çöé éáà é

åäé" êúãìåîìå êöøàì áåù éìà øîåàä ä
êîò äáéèàå:  

תפלה לעני כי ", רבי יוסי פתח ואמר
פסוק זה ". ישפוך שיחו' יעטוף ולפני ה

אלא דוד המלך , בארוהו בכמה מקומות
, יאמר את זה כשהסתכל וראה בדברי הענ

והסתכל בו כשהיה הולך ובורח מלפני 
זוהי תפלה , חמיו אמר זה תפלה לעני

וזו , שמבקש העני לפני הקדוש ברוך הוא
. התפלה שמקדימה את כל תפלות העולם

תפלה "וכתוב שם , "תפלה לעני"כתוב כאן 
אלא . מה בין זה לזה, "למשה איש האלהים

ואין , וזו תפלה של ראש, זו תפלה של יד
בין התפלה לעני הזו ובין תפלה להפריד 

é éáø øîàå çúô éñå)à á÷ íéìäú ( äìôú
åäé éðôìå óåèòé éë éðòì" éàä åçéù êåôùé ä

 øîà àëìî ãåã àìà øúà äîëá äåî÷åà àø÷
 ìëúñàå àðëñîã éìîá àîçå ìëúñà ãë àã

ë äéáéà àã øîà éåîç éî÷î ÷øòå ìéæà äåä 
 àúåìö àéä àã éðòì äìôú>éòáã <)éðòã( 

á÷ éî÷ àðëñî"äáì úîéã÷àã àúåìö àãå  ìë
 áéúëå éðòì äìôú àëä áéúë àîìòã ïåäúåìö

 íúä)à ö íù (éäìàä ùéà äùîì äìôú" äî í
 äìôú àãå ãé ìù äìôú àã àìà éàäì éàä ïéá

                                                                                                                                                                                     

 ב"ח בן יוסף לכך יוסף נתן לדוד כיו תירץ לפי שמשיח בן דוד יחיה את מש"ואחי נר. יצחק' האותיות בגימט
ל שיצחק נתעבר ביסף ולכן יוסף נתן במקום יצחק וזהו "י זצ"ש גורי האר"ויתקרב לזה מ. ח"ז. שנים

 ).א"נ(ן "מאי. ק כי קצרתי"ה ודו"ש מז"העיבור להיותו צדיק כמ
 ).ו"דפ(כד  א
. ד וידר יעקב נדר לאמר לדורות"ה ע"כ עוני תקנו כדי שהעני יתפלל בו להקב" פירוש שדוד שהיה בכב

 ).א"נ(ח "ז
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ושתיהן שקולות , למשה איש האלהים
ועל זה תפלת העני מקדימה לפני . כאחת

, הקדוש ברוך הוא מכל תפלות העולם
כי לא בזה ולא שקץ ענות "משום שכתוב 

תפלה לעני זו תפלה , בא וראה. 'וגו" עני
שהעני דבוק בַעְניֹו כמי שאין לו , של יד

  .מעצמו כלום

 éðòì äìôú éàä ïéá àùøôàì úéìå ùàø ìù
éäìàä ùéà äùîì äìôú ïéáå" åäééååøúå í

 éðòã àúåìö àã ìòå ãçë ïéìé÷ù>úîéã÷à <
)åîéã÷à(á÷ éî÷ "ìö ìëî ä ïéâá àîìòã ïéúå
)êë (>ã< áéúë)äë áë íù ( õ÷ù àìå äæá àì éë

åâå éðò úåðò ')å( äìôú àã éðòì äìôú éæç àú
 úéìã ïàîë äéúåðëñîá ÷áãúà éðòã ãé ìù

íåìë äéîøâî äéì:  
זה " לעני. "זה משה" תפלה", דבר אחר

כשמתכסה הלבנה " כי יעטוף. "דוד
ישפוך ' ולפני ה. "ומתכסה השמש ממנה

, בא וראה. כדי להתחבר עם השמש, "ושיח
ותפלת , התפלה של כל בני אדם תפלה

העני היא תפלה שעומדת לפני הקדוש 
ברוך הוא ושוברת שערים ופתחים ונכנסת 

והיה כי יצעק "זהו שכתוב . להתקבל לפניו
שמוע "וכתוב , "אלי ושמעתי כי חנון אני

, "ישפוך שיחו' ולפני ה". "אשמע צעקתו
  .ל דין הקדוש ברוך הואכמי שמתרעם ע

 éë ãåã àã éðòì äùî àã äìôú øçà øáã
 äðéî àùîù éñëúàå àøäéñ àéñëúà ãë óåèòé

åäé éðôìå" éãäá àøáçúàì ïéâá åçéù êåôùé ä
 àùð éðá ìëã àúåìö éæç àú àùîù]àúåìö[ 

 äéî÷ àîéé÷ã àúåìö éäéà àðëñîã àúåìöå
á÷ã" àìá÷úàì úìàòå ïéçúôå ïéòøú øáúå ä

ä äéî÷ä" ã)åë áë úåîù ( éìà ÷òöé éë äéäå
 áéúëå éðà ïåðç éë éúòîùå)áë íù ( òåîù

åäé éðôìå åú÷òö òîùà" ïàîë åçéù êåôùé ä
á÷ã éåðéã ìò íòøúîã"ä:  

תפלות הצדיקים , אמר רבי אלעזר
  שמחה לכנסת ישראל

 àúååãç àéé÷éãöã ïåäúåìö øæòìà éáø øîà
ìàøùé úñðëì  

  èñ÷/à  
לכן , ש ברוך הואלהתעטר לפני הקדו

, היא יותר חביבה לפני הקדוש ברוך הוא
ולכן הקדוש ברוך הוא תאב לתפלות 

משום , הצדיקים בשעה שצריך להם
מה כתוב . שיודעים לרצות את רבונם

אלהי אבי אברהם ואלהי אבי ", ביעקב
התעטר . 'וגו" האומר אלי שוב' יצחק ה

אלהי אבי . "ונקשר קשר בקשר אחד כראוי
, לשמאל" ואלהי אבי יצחק", ימיןל" אברהם

כאן תלה הדבר להתעטר " האומר אלי"
שוב לארצך ולמולדתך ", למקומו ביניהם

  ".ואיטיבה עמך

á÷ äéî÷ àøèòúàì" àáéáç êë ïéâá ä
>àéä<éî÷ øéúé >ä<á÷ "á÷ êë ïéâáå ä" áéàú ä

ïåì êéøèöàã àúòùá àéé÷éãöã ïåäúåìöìà 
 áéúë äî ïåäéøîì ééåöøì éòãéã ïéâá á÷òéá äéá

äìà"äìàå íäøáà éáà é"åäé ÷çöé éáà é" ä
 áåù éìà øîåàä>åâå'< àøåù÷ øù÷àå øèòà 

ù÷áåøéáäìà éæç à÷ãë ãç " íäøáà éáà é
äìàå àðéîéì" éìà øîåàä àìàîùì ÷çöé éáà é

 áåù åäééðéá äéøúàì àøèòúàì äìî éìú àëä
êîò äáéèéàå êúãìåîìå êöøàì:  

ה צריך למה הי". קטנתי מכל החסדים"
אתה הבטחת , אמר יעקב, אלא, זה עם זה

ואני ידעתי שכל מעשיך , לי להיטיב עמי
, הרי אני אין בי זכות, כולם הם על תנאי

קטונתי מכל החסדים ומכל האמת "שהרי 
וכל מה שעשית לי , "אשר עשית את עבדך

 íéãñçä ìëî éúðè÷)é áì úéùàøá (îà éà
 úà á÷òé øîà àìà éàä íò éàä êéøèöà äåä
 ìëã àðòãé àðàå éîò àáèåàì éì úçèáà
 àúåëæ éá úéì àðà àä éàðú ìò åäìë êãáåò
 øùà úîàä ìëîå íéãñçä ìëî éúðè÷ àäã

                                                           

. ו שולח להם לעולם פחד ויסורין כדי שיתפללו"כ ח" הוקשה לו דאם חביב עליו תפלת הצדיקים אא
ש שנעקרו האמהות כדי "ה חביב תפלתם אצלו ומ" אז הקבא דבשעה שצריכים לתפלה לעתים רחוקות"לז

ל כי לקרב תועלתם ולהוסיף על שכרם מעקרן שיתפללו אבל להטיל עליהם פחד כדי שיתפללו "שיתפללו י
 ).א"נ(לא 

 )ו"דפ (קשוראב ב
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אלא , לא בשביל זכותי היה, עד היום
ואותו טוב ואמת . בגללך הוא שעשית לי

, שהרי כשעברתי בתחלה, לך היובגל
יחידי עברתי את , שהייתי הולך מלפני עשו

, ואתה עשית עמי טוב ואמת, אותו נהר
, והרי אני עכשיו עובר אותו בשני מחנות

עד כאן סדור . הם שני המחנות שחלק
מכאן ולהבא בקש מה . השבח של רבונו

להראות לכל בני העולם שצריך , שצריך לו
, של אדונו בתחלהלו לאדם לסדר שבח 

, שכך עשה יעקב, ואחר כך יבקש בקשותיו
ואחר שסדר , בתחלה סדר שבחיו של אדונו

זהו . אמר בקשתו שהצטרך לה, השבח
הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי "שכתוב 

ירא אנוכי אותו פן יבוא והכני אם על 
מי שמתפלל תפלתו שצריך , מכאן". בנים

ואם ". הצילני נא. "לפרש דבריו כראוי
". מיד אחי", תאמר שהרי הצלתני מלבן

ואם תאמר קרובים אחרים סתם נקראים 
כדי לפרש הדבר , למה". מיד עשו", אחים
כי ", אני למה אצטרך, ואם תאמר. כראוי

כדי להודיע , "ירא אנכי אותו פן יבוא והכני
ולא יסתם , דבר למעלה ולפרשו כראוי

  .הדבר

 åàì àîåé ãò éì úãáòã äî ìëå êãáò úà úéùò
 éì úãáòã àåä êðéâá àìà äåä éàúåëæ ïéâá

äåä êðéâá èåù÷å åáéè àåääå àðøáò ãë àäã 
àãéçé åùòã éî÷î ìéæà àðéåäã àúéîã÷á é

ãáò úðàå àøäð àåääì äéì àðøáòú åáéè éîò 
 éøúá äéì øáòî àúùä àðà àäå èåù÷å
 àëä ãò âéìôã ïééøéùî ïéøú ïåðéà ïééøéùî
 äî àòá äàìäìå ïàëî äéøîã àçáùã àøåãñ
 àîìò éðá ìëì äàæçàì äéì êéøèöàã

øãñì ùð øáì äéì êéøèöàã äéøàîã àçáù à
 á÷òé ãáò éëäã äéúåòá éòáé øúáìå àúéîã÷á
 øãñã øúáìå äéøîã àçáù øãñ àúéîã÷á

ää äéì êéøèöàã äéúåòá øîà àçáù" ã) íù
àé ( éëðà àøé éë åùò ãéî éçà ãéî àð éðìéöä

 éìöã ïàî ïàëî íéðá ìò íà éðëäå àáé ïô åúåà
 äéúåìö]éòáã) [àòáã( à÷ãë éåìî àùøôì 

ìéöä úåàé ïáìî éì úáæù àäã àîéú éàå àð éð
 ïéçà íúñ ïéðøçåà ïéáéø÷ àîéú éàå éçà ãéî
 äìî àùøôì ïéâá àîòè éàî åùò ãéî ïåø÷à
 éë êéøèöà éàîà àðà àîéú éàå úåàé à÷ãë
 àòãåîúùàì ïéâá éðëäå àáé ïô åúåà éëðà àøé
 íéúñé àìå úåàé à÷ãë äì àùøôìå àìéòì äìî

äìî:  
. 'וגו" יב עמךואתה אמרת היטב איט"

מה זה , "ואתה אמרת היטב איטיב"
ואתה מחיה את "כמו שנאמר , "ואתה"

, בא וראה". ואתה אמרת"אף כאן , "כולם
אלו , "יהיו לרצון אמרי פי", דוד המלך אמר

אלו דברים , "והגיון לבי. "דברים שהתפרשו
, סתומים שלא יכול בן אדם לפרשם בפיו

. התפרששלא יכול ל, זהו הגיון שהוא בלב
ודבר , ועל זה צריך הדבר להתפרש בפה

אחד כנגד , והכל סוד הוא, שתלוי בלב
. ואחד כנגד דרגה עליונה, דרגה תחתונה

כנגד דרגה תחתונה , דבר שהתפרש
אותו שתלוי בלב הוא . שהצטרך להתפרש

. והכל הוא כאחד, כנגד דרגה פנימית יותר
יהיו לרצון אמרי פי והגיון "ועל זה אמר 

, כדוגמא זו אמר יעקב. 'וגו" ניךלבי לפ
ואחר כך הסתיר , בתחלה פרש הדבר כראוי

, הדבר שתלוי בהגיון הלב שלא צריך לפרש

åâå êîò áéèéà áèéä úøîà äúàå ')áé íù (
äúàå éàî áéèéà áèéä úøîà äúàåà äîë 

 øîà úàã)å è äéîçð ( óåà íìë úà äéçî äúàå
 øîà àëìî ãåã éæç àú úøîà äúàå àëä

)åè èé íéìäú ( ïéìî ïéìà éô éøîà ïåöøì åéäé
 àìã ïîéúñã ïéìî ïéìà éáì ïåéâäå ïùøôúàã
 ïåéâä àåä àã äéîåôá ïåì àùøôì ùð øá ìéëé

àì ìéëé àìã àáìá åäéàã àã ìòå àùøôú
 àéìúã äìîå àîåôá àùøôúàì äìî êéøèöà
 äàúú àâøã ìá÷ì ãç åäéà àæø àìëå àáìá
 ìá÷ì àùøôúàã äìî äàìò àâøã ìá÷ì ãçå

 àâøã>äàúú< àåää àùøôúàì êéøèöàã 
 øéúé äàîéðô àâøã ìá÷ì åäéà àáìá àéìúã
 éøîà ïåöøì åéäé øîà àã ìòå åäéà àãçë àìëå

å êéðôì éáì ïåéâäå éôåâ ' á÷òé øîà àã àðååâë

                                                           

ש כאן ואתה אמרת "ו אקרי אתה וז"ף ועד תי"כשהיא כוללת מאל' שהיא ה'  לעיל דף טו פירש שהמא
ת "י יחוד הת"ת והינו ע"הוא הת' דה הזאת כשכוללת כל האותיות מציאות התוהיטב איטיב לרמוז אל המ

 ).א"נ(ח "ז. ובזכות שמיחדה זוכה לכל מיני הטובות' א היא המ"ת והה"ת שהוא ת"וא' והמ



 øäæúéùàøá 

757 

ושמתי את זרעך כחול הים אשר "שכתוב 
כאן הוא דבר התלוי בלב ". לא יספר מרוב

, וכן צריך כמו שאמרנו, שלא צריך לפרש
אשרי אותם . כדי ליחד יחוד שלם כראוי

דעים לסדר שבח רבונם כראוי צדיקים שיו
ויאמר לי "ולכן כתוב , ולבקש בקשתם

א "ס". (עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר
', וגו" גם את השני גם את השלישי"כתוב 

רמז לשלש גאולות על ידי , שלש פעמים גם
שעתיד , משה מרדכי משיח, שלשה צדיקים
  ).לגאלנו בקרוב

 íéúñ øúáìå úåàé à÷ãë äìî ùéøô àúéîã÷á
 êéøèöà àìã àáìã àðåéâäá àéìú éäéàã äìî

 áéúëã àùøôì)æé áì úéùàøá ( úà éúîùå
 åäéà àëä áåøî øôñé àì øùà íéä ìåçë êòøæ
 ïëå àùøôì êéøèöà àìã àáìá àéìúã äìî
 íéìù àãåçé àãçéì ïéâá ïøîà÷ãë êéøèöà

àé à÷ãë ïåðéà ïéàëæ úå àé÷éãö àøãñì éòãéã
 ïåäúåòá éòáîìå úåàé à÷ãë ïåäéøàîã àçáù

 áéúë êë ïéâáå)â èî äéòùé ( éãáò éì øîàéå
 øàôúà êá øùà ìàøùé äúà>ð" áéúë à

)èé áì úéùàøá ( éùéìùä úà íâ éðùä úà íâ
åâå 'íâ íéîòô ùìùà éãé ìò úåìåàâ ùìùì æîø 

ù çéùî éëãøî äùî íé÷éãö äùìù ãéúò
áåø÷á åðìàâì<:  

רבי חייא פתח . 'וגו" ויוותר יעקב לבדו"
לא תאנה אליך רעה ונגע לא יקרב ", ואמר

כשברא הקדוש ברוך , בא וראה". באהלך
  עשה בכל יום ויום, הוא את העולם

åâå åãáì á÷òé øúåéå ')ãë áì úéùàøá ( éáø
 øîàå çúô àééç)é àö íéìäú ( êéìà äðàú àì

ø÷é àì òâðå äòø àøá ãë éæç àú êìäàá á
á÷"àîåéå àîåé ìëá ãáò àîìò ä  

  èñ÷/á  
, ונתבאר, והרי פרשוה, מעשהו הראוי לו

, ביום הרביעי עשה מאורות) ואם תאמר(
שהקטינה , ואז נבראה הלבנה חסרה אור

נתן , ו"ומשום שהיא מארת חסר וא, עצמה
מקום לשלוט כל הרוחות והשדים ורוחות 

כולם . ות הטומאהסערה ומזיקים וכל רוח
ונתמנו , עולים ומשוטטים בעולם להסטות

במקומות חרבים ובשדות חזקים 
וכולם מצד רוח , ובמדברות חרבים

והרי נתבאר שהרי רוח הטומאה . הטומאה
הוא רוח טומאה , שבאה מנחש העקלתון

והוא התמנה בעולם להסטות בן , ממש
. ועל זה יצר הרע שולט בעולם, אדם אליו

,  אצל בני אדם ונמצא עמםוהוא התמנה
ובעקמומיות ובעלילות בא אליהם 

כמו , להסטותם מדרכי הקדוש ברוך הוא
שהסטה את אדם הראשון וגרם מות לכל 

כך גם מסטה בני אדם וגורם להם , העולם
מושך עליו , ומי שבא להטמא. להטמא

וכמה הם . אותו רוח טומאה ונדבק עמו

 øîúàå äåî÷åà àäå äéì éæçúàã äéúãéáò
)àîéú éàå ( ïéãëå ïéøåäð ãáò äàòéáø àîåéá

øñç àøäéñ éøáúàá äîøâ úøéòæàã àøåäð 
àå øñç úøàî éäéàã ïéâáå" àúëåã áéäéúà å

ïéìåòìòå ïéãùå ïéçåø ìë äàèìùìâ ìëå ïé÷éæîå 
îìòá ïéèàùå ïé÷ìñ åäìë éáàñî éçåø à

 ïéì÷çáå åáéøçúàã éúëåãá ïåðîúàå äàèñàì
 çåø éøèñî åäìëå ïéáéøç ïéøáãîáå ïéôé÷ú
 àéúàã àáàñî çåø àäã øîúà àäå àáàñî
 åäéàå ùîî àáàñî çåø åäéà äàîé÷ò ùçðî
 àã ìòå äéáâì ùð øá äàèñàì àîìòá àðîúà
 åäééáâì éðîúà åäéàå àîìòá èéìù òøä øöé

é÷òáå ïåäîò çëúùàå àùð éðáãåîã ïéôå÷ñúáå 
á÷ã éåçøàî ïåì äàèñàì åäééáâì éúà" äîë ä

 àîìò ìëì àúåî íéøâå äàîã÷ íãàì éèñàã
 ïåì íéøâå àùð éðáì åäì éèñà éîð éëä
 êéùî åäéà àáàúñàì éúàã ïàîå àáàúñàì

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ת גואל משה גואל מרדכי גואל משיח "ם ר"ג א
ה "דע" (ה הביאו עלי כפרה"אמר הקב) "ב"ב ופנחס רמח ע"מ עט ע"זהר אחר(ל "ז מובנים דברי חז"ועפ ב

  ).ב"ב קנז ע"ח
 ).ד"ב קנז ע"ה ח"דע( כלולים בזה כל קלקולי בני אדם ).א"ד( רוח סערה ג
 ).א"ד( ובעלילות רבות ד
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א ומטמא אותו והו, שמזומנים לטמא אותו
ומטמאים אותו בעולם הזה ובאותו , טמא
ובשעה שבא בן אדם . והרי נתבאר, עולם

אותו רוח טומאה נכפה לפניו ולא , להטהר
לא תאנה "ואז כתוב , יכול לשלוט עליו

אמר ". אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך
, "לא תאנה אליך רעה", רבי יוסי) כשאמר(

אלו , "ונגע לא יקרב באהלך. "זו לילית
  .והרי פרשוה ונתבאר, מזיקיםשאר 

áãúàå àáàñî çåø àåää äéìòé äîëå äéãäá ÷
 åäéàå äéì ïéáàñîå äéì àáàñì ïéðéîæã ïåðéà

 ïéáàñå áàñî àîìò àåääáå àîìò éàäá äéì
 äàëãúàì ùð øá éúàã àúòùáå øîúà àäå
 ìéëé àìå äéî÷ àééôëúà àáàñî çåø àåää

 áéúë ïéãëå éåìò äàèìùì)é àö íéìäú ( àì
øîà êìäàá áø÷é àì òâðå äòø êéìà äðàúà 

 àì òâðå úéìéì àã äòø êéìà äðàú àì éñåé éáø
 äåî÷åà àäå ïé÷éæî øàù ïéìà êìäàá áø÷é

øîúàå:  
הרי אמרנו שלא יצא , רבי אלעזר אמר
וכל שכן כשהלבנה , אדם יחידי בלילה

ובארוה שהרי אז , נבראה והיתה חסרה
מי . וזוהי רוח רעה, רוח טומאה שולטת

ונגע זהו מי שרוכב על , זה נחש הרע, רעה
ואף על גב . רעה ונגע הם כאחד, הנחש

ששנינו שנגע אלו נגעי בני אדם שיצאו 
הרי כל אותן שנים שלא קרב ש, מאדם

רוחות טמאות היו באות , אדם לאשתו
ואלה , ומתחממות ממנו ומולידות ממנו

שכאשר , והרי נאמר. נקראים נגעי בני אדם
, אדם בחלומו ולא שולט בגופו והגוף שוכך

ולפעמים , רוח טומאה באה ושורה עליו
רוחות נקבות טמאות באות וקרבות אליו 

, מתחממות ממנוומושכות אותו אליהן ו
נגעי (, ומולידות אחר כך רוחות ומזיקים

ולפעמים , )כדוגמת בני אדם, בני אדם
פרט לזה שאין , נראים כמראה בני אדם

ובכולם אדם צריך . להם שערות בראש
להשמר מלפניהם כדי שילך בדרכי התורה 

שהרי אין לך מי שישן . ולא יטמא עמם
בלילה במטתו ולא טועם טעם מות ויוצאת 

וכיון שנשאר הגוף בלי נשמה , נשמתו ממנו
רוח טומאה זמינה ושורה עליו , קדושה
שאין לאדם , והרי בארנו דבר. ונטמא

משום שהרי , להעביר ידיו על עיניו בבוקר
והרי ', רוח טומאה שורה עליהם וכו

  .נתבאר

 ùð øá ÷åôé àìã ïøîà àä øîà øæòìà éáø
 àøäéñã àðîæá ïëù ìëå àéìéìá äàãéçé

úàäå úàéøáäå àçåø ïéãë àäã äåî÷åàå äøñç 
 àã äòø ïàî äòø çåø àåä àãå àèìù àáàñî
 àéåç ìò áéëøã ïàî àåä àã òâðå àùéá àéåç

äòøáïåðéà àãçë òâðå â òâðã ïðéðúã áâ ìò óàå 
 ïåðéà ìë àäã íãàî å÷ôðã íãà éðá éòâð ïéìà
 éáàñî éçåø äéúúà íò íãà áéø÷ àìã ïéðù

úîå ïééúà à÷ ååä éðäå äéðî ïãéìåàå äéðî ïîîç
 ùð øá ãëã øîúà àäå íãà éðá éòâð ïåø÷à
 çåø êëúùà àôåâå äéôåâá èéìù àìå äéîìçá
 éçåøã ïéðîæ úéàå äéìò àéøùå àééúà àáàñî
 äéì ïéëùîå äéãäá ïáø÷å ïééúà ïéáàñî ïéá÷åð

î ïîîçúîå åäééãäá ïéçåø øúáì åãéìåàå äéð
 ïé÷éæîå íãà éðá éòâð]ð"âë ààùð éðá àðåå[ 

 ïåì úéìã øá àùð éðá åæéçë ïééæçúà ïéðîæìå
 ùð øáì äéì úéà àìëáå àùéøá éøòù
 éçøàá êäéã ïéâá åäééî÷î àøîúñàì
 êì úéì àäã åäééãäá áàúñé àìå àúééøåàã
 àîòè íéòè àìã äéñøòá àéìéìá íéàðã ïàî
 øàúùàã ïåéëå äéðî äéúîùð ú÷ôðå àúåîã

åø àùéã÷ àúîùð àìá àôåâ ïéîæ àáàñî ç
 úéìã äìî àðîé÷åà àäå áàúñàå äéìò àéøùå
 ïéâá àøôöá éåðéò ìò éåãé àøáòàì ùð øáì äéì

åëå åäééìò àéøù àáàñî àçåø àäã ' àäå
øîúà:  

שהרי יעקב אף על גב שאהוב , בא וראה
משום שנשאר , לפני הקדוש ברוך הוא

 éî÷ íéçøúàã áâ ìò óà á÷òé àäã éæç àú
á÷"à àçåø éåãåçìá øàúùàã ïéâá ä äåä àøç

                                                                                                                                                                                     

 .ו" דפ– )א כדאמר"ס (א
 ).א"ד(ב ”ל לעיל לה ע" הוא סמאב
 ).א"ד(ב "ב ונד ע” לד עג
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רבי . רוח אחרת נועדה להזדווג עמו, לבדו
וראה מה כתוב בו בבלעם בא , שמעון אמר

כמו , יחידי, "שפי"מהו ". וילך שפי", הרשע
כנחש הזה , "שפיפון עלי ארח"שנאמר 

כך , שהולך יחידי ואורב על דרכים ושבילים
כדי , למה. גם בלעם היה הולך יחידי

שכל מי שהולך , להמשיך עליו רוח טומאה
אפילו בעיר , יחידי בזמנים ידועים

. עליו רוח טומאהמושך , במקומות ידועים
לא ילך אדם יחידי בדרך , בכל זמן, לכן

אלא במקום שבני אדם הולכים , ובעיר
ועל כן לא ילך אדם . ושבים ונמצאים שם

, הואיל ובני אדם לא נמצאים, יחידי בלילה
  ,והיינו הטעם שלא תלין נבלתו

 éæç àú øîà ïåòîù éáø äéãäá àâååãæàì ïéîæ
 éôù êìéå íòìáã òùø àåääá äéá áéúë äî

 øîà úàã äîë éàãéçé éôù åäî) èî úéùàøá
æé (éàãéçé ìéæàã àéåç éàäë çøà éìò ïåôéôùà 

 äåä íòìá éîð éëä ïéìéáùå ïéçøà éìò ïéîëå
 äéìò àëùîàì ïéâá àîòè éàî éàãéçé ìéæà

àáàñî àçåø ïéðîæá éàãéçé ìéæàã ïàî ìëã 
 äéìò êéùî ïòéãé ïéøúàá àúîá åìéôà ïòéãé
 ùð øá êäé àì àðîæ ìëá êë ïéâá àáàñî àçåø
 àùð éðáã øúàá àìà àúîá àçøàá éàãéçé
 øá êäé àì àã ìòå ïîú ïéçëúùîå ïéáúå ïéìæà
 àì àùð éðáå ìéàåä àéìéìá éàãéçé ùð

 àîòè åðééäå éçëúùî)âë àë íéøáã ( ïéìú àìã
åúìáð  

  ò÷/à  
שלא להשהות גוף מת בלי רוח על 

לכן אותו בלעם הרשע היה . הארץ בלילה
  .כמו שבארוהו, הולך יחידי כנחש הזה

 ìò àçåø àìá àúéî àôåâ àîéé÷ì àìã
 äåä íòìáã òùø àåää êë ïéâá àéìéìá àòøà

äåî÷åàã äîë ùçð éàäë éàãéçé ìéæà:  
". קויאב"מה זה ". ויאבק איש עמו"

מלמד שהעלו , שאמר רבי יהושע בן לוי(
כתוב כאן . אבק ברגליהם עד כסא הכבוד

ואותו ". אבק רגליו"וכתוב , "בהאבקו עמו"
לכן , ל"והוא סמא, מלאך שרו של עשו היה

דינו הוא שיעלה אבק רגליו עד כסא 
רבי שמעון ). שהוא מקום המשפט, הכבוד

מה בין . אבק טפל לעפר, מיהו אבק, אמר
זה אבק שנשאר מהאש ולא ,  לאבקעפר

עפר שכל , לעולמים) בעולם(עושה פירות 
והוא כלל שלמעלה , הפרות יוצאים ממנו

מה זה , אם כך, אמר רבי יהודה. ומטה
אבל , כמשמעו, אמר לו". ֵמִקים מעפר דל"

בגוון זה מקים מעפר דל משום שאין לו 
ומאותו עפר יצא דל שאין בו , מעצמו כלום

ו עפר כל הפירות וכל טוב ומאות, כלום

áàéå åîò ùéà ÷)ë áì úéùàøáã(  ÷áàéå éàî
>øîàãá ÷áà å÷éìñã ãîìî éåì ïá òùåäé éáø 

àëä áéúë àø÷é éñøåë ãò ïåäéìâøá) äë íù( 
 áéúëå åîò å÷áàäá)â à íåçð ( åéìâø ÷áà

 ïéâá ìàîñ åäéàå äéä åùò ìù åøù êàìî àåääå
 ãåáëä àñë ãò åéìâøã ÷áà äìòéù àåä åðéã êë

èôùîä íå÷î àåäù<áø  ÷áà ïî øîà ïåòîù é
 ÷áàúìôâøôòì ã÷áàì øôò ïéá äî ä ÷áà àã 

 ïéáéà ãáò àìå àøåð ïî øàúùàã)àîìòá (
]áïéîìò[> ïéîìòì< äéðî é÷ôð ïéáéà ìëã øôò 

 éà äãåäé éáø øîà àúúå àìéòá àììë åäéàå
 éàî éëä)ù"ç á à (à ìã øôòî íé÷î" ì

 ïéâá ìã øôòî íé÷î àðååâ éàäá ìáà åòîùîë
 úéìãíåìë äéîøâî äéìå ìã ÷ôð àøôò àåääîå 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( והוא אורב על דרכים ונתיבות לנשוך בעקבי סוס א
ח לעיל "ש בז"ולפי מ). מ"א. י"ל לית שייכות לתלמידי רשב"נ כי ריב"א מן אבק וכ"אינו עד רשא "בס (ב

 ).א"נ(ן "מאי. א אין צריך למוחקו”דף קסח ע
 ).ו"דפ(טפל  ג
מ נקרא אפר ושניהם קיטמא דלא עבדו פירי כדמסיק "לאפר שס ל לילית נקראת אבק טפל"ל דר" נד

 ).א"נ(עפר ' והשכינה נק
ולכן , ושורשה הוא תוקף הדין, א"הוא הסט" אבק). "ו"לש(ב "ב רסו ע"ת ובח"א בס"לעיל דף פ ע' עי ה

הוא כינוי למלכות אשר כל אורות דאצילות " עפר"אמנם . מתפרדים ומתפזרים ואין דבר טוב יוצא מהם
כלומר ). א"א סד ע"ביאורים ח(ולכן יוצא ממנה כל טוב עולם , מתייחדים בה והיא כוללת את כולם

  ).א"ב פט ע"ה ח"דע" (עפר"סולת של יסוד ההוא פ" אפר"ש
 ).א"נ(ם "א. א שהיא עפר אחר לא עפר הקדוש" פירוש סטו
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העולם יוצאים ממנו ובו נעשים כל מעשי 
הכל היה מן העפר "כמו שכתוב , העולם

הכל היה מן "ושנינו ". והכל שב אל העפר
אבל אבק לא , אפילו גלגל חמה, "העפר

ולכן , לעולמים) לעולם(עושה פירות 
שבא באותו אבק ורכב עליו , "ויאבק איש"

  .כדי לקטרג ליעקב

øôò àåääîå íåìë äéì úéìã ìã ÷ôðà  ïéáéà ìë
 ìë åãéáòúà äéáå äéðî é÷ôð àîìòã åáéè ìëå

 áéúëã äîë àîìòã ïéãáåò)ë â úìä÷ ( ìëä
øôòä ïî äéäá ìëä ïðéðúå øôòä ìà áù ìëäå 

 àì ÷áà ìáà äîç ìâìâ åìéôàå øôòä ïî äéä
 ïéáéàå ïéøéô ãéáò)àîìòì (]ïéîìòì[ êë ïéâáå 

 ÷áàéå>ùéà< äéìò áéëøå ÷áà àåääá àéúàã 
á÷òéì äéì àâøè÷ì ïéâá:  

שעבר שלטונו , "עד עלות השחר"
משום , וכך הוא לעתיד לבא. והתחלף

, והיא לילה, שהגלות עכשיו דומה ללילה
והם שוכבים , ושולט אותו אבק על ישראל

, עד שיעלה האור ויאיר היום) אחר(לעפר 
, ולהם תנתן המלכות, טו ישראלואז ישל

כמו שנאמר , שהם קדושי עליונים
ומלכותא ושלטנא ורבותא די מלכות "

תחות כל שמיא יהיבת לעם קדישי עליונין 
מלכותיה מלכות עלם וכל שלטניא ליה 

ומלכות ושלטון ". [יפלחון וישתמעון
וגדולה של מלכות תחת כל השמים תנתן 

ות מלכותו מלכ. לעם קדושים עליונים
  ].וכל השליטים לו יעבדו וישמעו, עולם

 øçùä úåìò ãò)ãë áì úùéàøá ( øáòúàã
 äéúåðèìåù>óìçúàå <)ùìçúàå( àåä êëå 

 àéìéìë àúùä àúåìâã ïéâá éúàã àðîæì
>àéîã< ìò ÷áà àåää àèìùå àéìéì åäéàå 

 àøôòì éáéëù ïåðéàå ìàøùé)àøçåà ( ãò
 ïåèìùé ïéãëå àîîé øäðúéå àøåäð ÷ìúñéã
 éùéã÷ ïåðéàã àúåëìî áéäéúé ïåäìå ìàøùé

 øîà úàã äîë ïéðåéìò)æë æ ìàéðã ( àúåëìîå
 àéîù ìë úåçú úåëìî éã àúåáøå àðèìùå
 íìò úåëìî äéúåëìî ïéðåéìò éùéã÷ íòì úáéäé

ïåòîúùéå ïåçìôé äéì àéðèìù ìëå:  

ויאמר שלחני כי עלה השחור ויאמר "
 רבי יהודה". לא אשלחך כי אם ברכתני

מי זאת הנשקפה כמו שחר ", פתח ואמר
". יפה כלבנה ברה כחמה איומה כנדגלות

מי זאת "אבל , פסוק זה פרשוהו ונתבאר
בזמן שהקדוש , אלו הם ישראל, "הנשקפה

, ברוך הוא יקים אותם ויוציאם מן הגלות
דקיק ) שהוא(אז יפתח להם פתח של אור 

 àì øîàéå øçùä äìò éë éðçìù øîàéå
 éðúëøá íà éë êçìùà) áì úéùàøáæë(  éáø

 øîàå çúô äãåäé)äù" ùé å ( äô÷ùðä úàæ éî
 äîåéà äîçë äøá äðáìë äôé øçù åîë
 úàæ éî ìáà øîúàå äåî÷åà àø÷ éàä úåìâãðë

á÷ã àðîæá ìàøùé ïåðéà ïéìà äô÷ùðä" íé÷åé ä
 ÷éôéå ïåì ïåìàçúô ïåì çúôé ïéãë àúåìâ ïîâ 

                                                                                                                                                                                     

  ).ב"ב פט ע"ה ח"דע(כלומר מעפר שתחת כסא הכבוד  א
  ).ו"לש(א "חוקת קפא ע' ב פר"צו לד ע' פר ב
ימים כמו שהיו ה באחרית ה"רמז לנו לארבע מיני גאולות שיתגלו לנו בע' תח לון פתחא דנהורא וכופ יג

כך לעתיד לבא כמו שנאמר כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ' ל וגאלתי והוצאתי וגו"במצרים כמז
ינו אור ההיכלות דיצירה ובריאה שיתגלה כי הם נקרא שחר יכמו שחר דה. אחד. מדות העליונות' והם מד

יפה כלבנה דהיינו אור . 'ב. אולה הזאתילות וזהו שכיון התנא באומר יוקים לון ויפיק לון רמז לגצבערך הא
המלכות הנקרא לבנה כלומר במילואה כי ירח נקרא בעת כשהיא פגומה וכנגד זה אמר התנא פתחא 

ת "ברה כחמה היינו אור המתגלה מהת. 'ג. ת נקרא כן המאור הקטן"דנהורא דקיק שהמלכות בערך הת
. ת המאור הגדול" רב מיניה שכן נקרא התהנקרא חמה וכנגד זה אמר התנא ולבתר פתחא אחרינא דאיהו

ה תרעין עלאין דהיינו סוד חמשים "איומה כנדגלות היינו אור הבינה וכנגד זה אמר התנא עד דיפתח קב. 'ד
' כ שישפיע לד"סטרין דעלמא דהיינו גלוי אור הבינה שיהיה כ' פתיחן לד' שערי בינה שיתגלו כלם ואו

שיש בהם מדות בעלי הדין בהשפעה זו ' רום גדולה גבורה שאפיצפון ד' ת מערב מ"רוחות שהם מזרח ת
ח בעוד דאתחשך "ש שם ת"ומ) ח"ז(שיושפעו כלם מהבינה יתהפכו כלם לרחמים גמורים להשפיע לישראל 

והענין כי הלבנה קודמת . י"ג בס"ה' יממא ואתכסיא נהורא נהיר סיהרא ואתי זעיר זעיר עד דיתרבי וכו
ח בעוד דאתחשך " תא"כלבנה לז כ יפה"ר ואחחך נקט קרא שלא כסדר תחלה שכ אי"לשחר ושחר לחמה א

כ הירח מאיר ובעוד שהירח מאיר השחרות הולך "כלומר בעוד שהשחרות של שחר משחיר בעת ההיא ג
אחר שהלך לה השחרות נשארה ' כ לעולם השחר קודם כי אפי"מעט מעט עד שמאיר בעצם ויצא השמש א

ש בעוד דאתחשך יממא ואתכסיא נהורא דהיינו " מידי כי סדרא נקט ואזיל וזכ לא קשה"א' מאיר' הלבנ
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, ואחר כך פתח אחר שהוא גדול ממנו, קטן
ש ברוך הוא יפתח להם שערים עד שהקדו

וכן . עליונים פתוחים לארבע רוחות העולם
כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל 

. כך כולם ולא בזמן אחד, ולצדיקים שבהם
לאדם שנתון בחושך ודיורו היה ] משל[

צריכים , כשירצו להאיר לו, תמיד בחושך
ואחר כך , לפתוח לו אור קטן כעין המחט

כל פעם עד שיאירו לו כל וכך ב, גדול ממנו
כמו שנאמר , כך הם ישראל. האור כראוי

" מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה"
אינו , למי שהוא בא להרפא] משל[וכן . 'וגו

. אלא מעט מעט עד שיתחזק, בשעה אחת
אלא בפעם אחת מאיר , אבל לעשו לא כך

ולעתיד לבא (, ונאבד ממנו מעט מעט, לו
, ")כגבור יצא' ה"רה לאומות עובדי עבודה ז

אותו ) וישבו(עד שיתחזקו ישראל וישמידו 
. מהעולם הזה ומהעולם הבא, מהכל

יהיה לו , ומשום שמאיר בשעה אחת
אור שלהם , אבל ישראל. השמדה מהכל

ויאיר להם , עד שיתחזקו, מעט מעט
וכולם שואלים . הקדוש ברוך הוא לעולמים

מי זאת הנשקפה כמו ", אותם ואומרים
וזהו אור , זוהי שחרורית הבוקר" שחר
משום , "יפה כלבנה"ואחר כך . דקיק

. שהלבנה האור שלה מאיר יותר משחר
משום שאורה חזק , "ברה כחמה"ואחר כך 

איומה "ואחר כך . ומאיר יותר מהלבנה
  .חזקה באור חזק כראוי, "כנדגלות

 àøåäðã)àéäã ( àçúô øúáìå øéòæ ÷é÷ã
äéàã àðéøçàéáø á÷ã ãò äéðî " ïåì çúôé ä

 ìë ïëå àîìò éçåø òáøàì ïçéúô ïéàìò ïéòøú
á÷ ãéáòã äî" éëä åäá éã àéé÷éãöìå ìàøùéì ä

 áéäéúàã ùð øáì àãç àðîæá åàìå åäìë
 ïåòáé ãë øéãú àëåùçá äåä äéøåéãå àëåùçá
 àúøéòæ àøåäð äéì àçúôàì ïééòá äéì àøäðàì

á ïéãëå äéðî áø øúáìå àèçîã àðéòë àðîæ ìë
 ïåðéà êë úåàé à÷ãë àøåäð ìë äéì ïåøäðéã ãò

 øîà úàã äîë ìàøùé)ì âë úåîù ( èòî èòî
åâå äøôú øùà ãò êéðôî åðùøâà ' ïàîì ïëå

 øéòæ àìà àãç àúòùá åäéà åàì àúååñà éúàã
 øéòæ àìà éëä åàì åùòì ìáà ó÷úúéã ãò

 øéòæ øéòæ äéðî ãéáàúàå äéì øéäð àãç àðîæá
)àã àðîæìååëòò úåîåàì éú" í)âé áî äéòùé (

åäé"åâå àöé øåáâë ä' ( ìàøùé ïåô÷úúéã ãò
 ïåöéùéå)ïåáùéå ( àîìòîå ïéã àîìòî àìëî äéì

äì äåä àãç àúòùá øéäðã ïéâáå éúàãå åàéöù 
 ãò øéòæ øéòæ ïåäìã àøåäð ìàøùé ìáà àìëî

>ïåô÷úúéã <]éã ïåô÷úú) [ïåô÷úúàã( øéäðéå 
á÷ ïåì"àìëå ïéîìòì ä éøîàå ïåì éìàù )äéù" ù

é å ( àúåøã÷ åäéà øçù åîë äô÷ùðä úàæ éî
àøôöãà äôé øúáìå ÷é÷ã àøåäð åäéà àãå 

 øéúé øéäð äìéã àøåäð àøäéñã ïéâá äðáìë
 óé÷ú äéøåäðã ïéâá äîçë äøá øúáìå øçùî
 úåìâãðë äîåéà øúáìå àøäéñî øéúé øéäðå

úåàé à÷ãë óé÷ú àøåäðá àôé÷ú:  
çúàã ãåòá éæç àú àéñëúàå àîîé êùד שנחשך היום ומתכסה בעו, בא וראה

                                                                                                                                                                                     

 עד רהשחרות של השחר בעודו משחיר נהיר סיהרא הלבנה עומדת ומאירה ואור השחר אתי זעיר זעי
מ אור הלבנה מאירה "ת הרי מ"כ הסדר הוא כדאמר קרא וא" בעצם אשמשדיתרבי נהורא דהיינו זריחת ה

נ כדבריך "כלומר אה' א דהא כיון וכו"בא בסוף הלילה והדרת קושיא לדוכתין לזכל הלילה והשחרות 
שהלבנה מאירה כל הלילה אמנם הכתוב אינו מדבר אלא באותו אור הלבנה שמאירה אחר שחרותא 

 מאיר יותר דבקדמיתא יהיה כמו ךי יהיה כסדר הול"ה יתער לאנהרא לה לכ"ש דהא כיון דקב"דצפרא וז
ואם הוא מדבר באור הלבנה של ' פ' ש לבתר ג" ולבתר יפה כלבנה ולבתר ברה כחמה וזשחר דאיהי אוכמא

כ נמצא הגאולה מבולבלת וחוזרת לאחוריה שמתחיל להאיר חוזר ומחשיך כי אור הלבנה "קודם השחר א
 לצוארו דכ) ח"ז(' כנז' השח' או' יותר גדול מהשחר אלא על כרחך אין הכתוב מדבר אלא באור הלבנה שאח

נ מה הצואר הזה כל יופי הגוף "א. למא שכן היה גבוה מכל הארצות כצואר הזה שהוא בגובהו של גוףע
ט שהיא ראש ומקור כל הברכות שכל "תלוי בו אף ירושלים היא יופי כל הארצות כנזכר בפרשת ויגש דף ר

 דקאמר והאי' ואפשר עוד לפרש שהכל דבר א. רצועות הסגולות מתפשטים ממנה שהיא נקודת המרכז
 לדבריו שאמר דעובדוי דעשו לא הוו בשלם דהיינו החבוק חויפול על צוארו חד דא ירושלם הוא הכר

כ "רמיז שהיה עתיד להחריב את ירושלים א והנפילה והנשוק שלא היו בלב שלם שהרי רמז הוא דקא
ול על נשמע אל הקודם דויפ ר נפל על ירושלים והחריבהחמהמאוחר נשמע אל הקודם שמאחר שהמאו

צוארו ויחבקהו וכל הענין הוה ברוע לבב ולפי זה אתי שפיר אומרו בסמוך וישקהו נקוד לעיל דלא נשקיה 
 ).נ"ש ()ח"ז(ברעותיה שהכל הולך על דרך אחד ומדבר בעשו בעצמו 

 ).א"ד( שחרית הבקר שהוא זמן שחרית שמתחיל להאיר היום א
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יואר בתחלה מעט מעט , האור ובא הבוקר
שהרי כיון . עד שיתרבה האור כראוי

שהקדוש ברוך הוא יתעורר להאיר לה 
, "שחר"יאיר בתחלה כמו , לכנסת ישראל

ואחר , "יפה כלבנה"ואחר כך , שהוא שחור
ואחר כך איומה כנדגלות , "ברה כחמה"כך 

  .כמו שנתבאר

 øéòæ øéòæ àúéîã÷á øäðúé àøôö éúàå àøåäð
á÷ã ïåéë àäã úåàé à÷ãë àøåäð éáøúéã ãò" ä

 øéäðúé ìàøùé úñðëì äì àøäðàì øòúé
 äôé øúáìå àîëåà éäéàã øçù åîë àúéîã÷á
 äîåéà øúáìå äîçë äøá øúáìå äðáìë

øîúàã äîë úåìâãðë  
  ò÷/á  

שהרי , כיון שעולה הבוקר, ובא וראה
שהרי , לא כתוב כי בא השחר אלא כי עלה

אז התחזק אותו ממונה , בזמן כי בא השחר
משום שאותו ממונה , והכיש את יעקב

. הכיש את יעקב לתת כח להתחזק לעשו
בא , וכשעלה אותו שחר של שחור ונראה

שהרי אז הגיע זמנו , האור והתחזק יעקב
ויזרח לו השמש ", מה כתוב, להיות מואר

, "ר את פנואל והוא צולע על ירכוכאשר עב
שהרי אז הזמן להיות , "ויזרח לו השמש"

  .מואר

 áéúë àì àäã àøôö ÷éìúñàã ïåéë éæç àúå
 àá éë àðîæá àäã äìò éë àìà øçùä àá éë
 äéì ùéëàå àðîî àåää ó÷úúà ïéãë øçùä
 áäéîì á÷òéì ùéëà àðîî àåääã ïéâá á÷òéì

àåää ÷éìñ ãëå åùòì àô÷úúàì åôé÷ú àîëåà 
 àäã á÷òé ó÷úúàå àøåäð àúà éæçúàå øçùã

 áéúë äî àøäðúàì äéðîæ àèî ïéãë) úéùàøá
àì áì (ìàåðô úà øáò øùàë ùîùä åì çøæéå 

 ïéãë àäã ùîùä åì çøæéå åëøé ìò òìåö àåäå
àøäðúàì àðîæ:  

, אז הוא רמז". והוא צולע על ירכו"
שהרי בעוד שישראל בגלות וסובלים 

כשמאיר להם , מה רעותכאבים וצער וכ
אז יסתכלו ויכאבו , היום ויביא להם מנוחה

בעצמותיהם מכמה רעות וצער שסבלו 
, "ויזרח לו השמש"לכן , ויתמהו עליהם

ואז הוא צולע על , שאותו זמן המנוחה
. כואב ומצער עצמו על מה שעבר, ירכו
אז מתחזק , כשעולה קדרות השחר, והוא

 לו שלטון שאין, שהרי נחלש כחו, ונאחז בו
ועל זה . ויעקב שלטונו ביום, אלא בלילה

שהרי , "ויאמר שלחני כי עלה השחר"אמר 
  .והרי נתבאר ופרשוהו, אני עומד ברשותך

 ãåòá àäã æîø åäéà ïéãë åëøé ìò òìåö àåäå
 äîëå ïéøòöå ïéáàë ïéìáñå àúåìâá ìàøùéã
 ïéãë àçééð ïåì éúééå àîîé ïåì øéäðúà ãë ïéùéá

éå ïåìëúñé ïéøòöå ïéùéá äîëî åäééîøâá ïåáàë
 ùîùä åì çøæéå êë ïéâá åäééìò åäîúéå åìáñã
 åëøé ìò òìåö àåäå ïéãëå àçééðã àðîæ àåääã
 ãë åäéàå øáòã äî ìò äéîøâ øéòöå áàëúà
 ó÷úúà ïéãë àøçùã àúåøã÷ ÷ìúñà
 äéì úéìã äéìéç ùìçúà ãëã äéá ãéçàúàå

>àúåðèìåù <)äéúåðèìåù( àéìéìá àìà  á÷òéå
 øîà àã ìòå àîîéá äéúåðèìù)íùæë (  øîàéå

 êúåùøá àðà àäã øçùä äìò éë éðçìù
äåî÷åàå øîúà àäå àðîéà÷:  

על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד ("
כי נגע בכף ירך יעקב בגיד ' הנשה וגו

ואפילו לתת , שאפילו בהנאה אסור". הנשה
כלומר , ולמה נקרא גיד הנשה. אותו לכלב
 משכיח את בני האדם לעבודת גיד שהוא

וכיון שנדבק . ושם רובץ היצר הרע, ריבונם
לא מצא מקום שיכול להתגבר , עם יעקב
משום שכל איברי הגוף סייעו , על יעקב

וכולם היו חזקים ולא היתה בהם , ליעקב
ויגע בכף ירכו בגיד , מה עשה. חלשה

)]ð"à [àì ïë ìò ãéâ úà ìàøùé éðá åìëàé à
åâå äùðä ' äùðä ãéâá á÷òé êøé óëá òâð éë

)áì íù ( åìéôàå øéñà äàðäá åìéôàã
>äéáäéì< äùðä ãéâ éø÷à éàîàå àáìëì 

 àùð éðáì äùðî åäéàã ãéâ øîåìëì àðçìåô
 ïåéëå òéáø òøä øöé àåä ïîúå ïåäéøàîã
 ìéëéã øúà çëùà àì á÷òé íò ÷áãúàã

éã äéìò àøáâúàì àôåâ éôééù ìëã ïéâá á÷ò

                                                           

 נרמזו ארבעה צומות השנה אשר נמשכו אלינו מצד כי בכתוב הזה ).א"ד( המצויין הוא ממדרש הנעלם א
' בתשרי י' ג. 'ד'י'קעקוע הכף הזה ומלת הנשה כמו הפוך השנה כלומר על כן לא יאכלו בני ישראל את ג

 ).א"נ( )ו"עקידת יצחק שער כ(לרבות תשעה באב ' ת' א. כולו שבעה עשר בתמוז' ד'י'עשרה בטבת ג
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במינו של יצר הרע שהוא מינו , הנשה
. הרע על בני האדםומשם בא יצר , למקומו

לא יאכלו בני ישראל "ולכן אמרה תורה 
כמו שאמרו החברים , "את גיד הנשה

אם טוב , באיברי האדם שרמוז למעלה
ולכן כל איבר מחזק . ואם רע רע, טוב

ודאי גיד הנשה מחזק את יצר הרע . איבר
, ובני ישראל לא יאכלו אותו. שהוא מינו

אבל עמים עובדי . שאינם מצדו וממינו
שהוא מצד וממין , עבודה זרה יאכלו אותו

כדי לחזק , ל"המלאך שלהם שהוא סמא
משום שיש באדם מאתים ארבעים . לבם

ושמונה איברים כנגד מאתים ארבעים 
ושמונה מצוות התורה שהם נתנו 

וכנגד מאתים ארבעים ושמונה , להעשות
מלאכים שהתלבשה בהם שכינה והשם 

  .שלהם כשם רבונם

 ïåäá äåä àìå ïéôé÷ú ååä åäìëå á÷òéì éòééñ
 ãáò äî àùìåç)äë íù ( ãéâá åëøé óëá òâéå

äéøúàå äéðéæ åäéàã òøä øöéá äéðéæá äùðäà 
 êë ïéâáå àùð éðá ìò òøä øöé éúà ïîúîå
 ãéâ úà ìàøùé éðá åìëàé àì àúééøåà äøîà

áã ïéôééùá àééøáç åøîàã äîë äùðä ùð ø
 êë ïéâáå ùéá ùéá éàå áè áè éà àìéòì æéîøã
 óé÷úî äùðä ãéâ éàãå àôééù óé÷úî àôééù ìë
 äéì åìëàé àì ìàøùé éðáå äéðéæ àåäã òøä øöéì

òò ïéîò ìáà äéðéæîå äéøèñî ïåðéà åàìã" æ
 àëàìîã àðéæîå àøèñî åäéàã äéì åìëàé

àîñ åäéàã ïåäìã" ïéâá ïåäáì àô÷úì ïéâá ì
øáá úéàãîø ùð "îø ìá÷ì ïéôééù ç" ïéãå÷ô ç

îø ìá÷ìå åáäéúà ãáòîì ïåðéàã àúééøåàã" ç
 ïåäìã àîùå àúðéëù ïåäá úùáìúàã ïéëàìî

ïåäéøàîã àîùë:  
ויש באדם שלש מאות ששים וחמשה 

וכנגדם שלש מאות ששים וחמש , גידים
וכנגד שלש , מצוות שלא נתנו להעשות

והרי , מאות ששים וחמשה ימות השנה
, ל"שהוא כנגד סמא, עה באב אחד מהםתש

שהוא אחד מאותם שלש מאות ששים 
ולכן אמרה תורה , ]ימים[וחמשה מלאכים 

ת "א, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה
שלא אוכלים בו ולא , לרבות תשעה באב

, ולכן ראה הקדוש ברוך הוא הכל, שותים
, ויאבק איש עמו, ונרמז בהם רמז ליעקב

ולא , כל איברי יעקבבכל ימות השנה וב
מיד תשש כח , נמצא פרט לאותו גיד הנשה

ובימות השנה מצא יום תשעה באב , יעקב
שבו התחזק ונגזר דין עלינו ונחרב בית 

וכל מי שאוכל בתשעה באב כאלו . המקדש
, רבי חייא אמר). אכל את גיד הנשה

זה של ) של מקום(אלמלא לא נחלש כח 
גבר מת[יעקב היה מתקיים אליו , יעקב
  .ונשבר כח של עשו למעלה ולמטה, ]עליו

ñù ùð øáá úéàå"ñù ïåäìá÷ìå ïéãéâ ä" ä
 ìá÷ìå ãáòîì åáéäéúà ïåðéà åàìã ïéãå÷ô

ñù" áàá äòùú àäå àúù éîåé ä> ïåäðî ãç
ãåäéà <)ååäéà(àîñ ìá÷ì " ïåðéàî ãç åäéàã ì

îø"çá ïéëàìî >ð"ïéîåé à< äøîà êë ïéâáå 
ùé éðá åìëàé àì àúééøåà äùðä ãéâ úà ìàø

à" àìå äéá ïéìëà àìã áàá äòùú äàâñàì ú
á÷ àæç êë ïéâáå ïéúù" æîø ïåäá æîøðå àìë ä

 á÷òéì)íùë ã(  àúù éîåé ìëá åîò ùéà ÷áàéå
 ãéâ àåää øá çëùà àìå á÷òéã ïéôééù ìëáå
 àúù éîåéáå á÷òéã äéìéç ùùú ãéî äùðä
 øæâúàå ó÷úúà äéáã áàá äòùú íåé çëùà

ðìò àðéã ìéëàã ïàî ìëå àùã÷î éá áøçúàå à
äùðä ãéâ ìéëà åìéàë áàá äòùúá ( àééç éáø

 àìéç ùìçúà àì àìîìà øîà]ð" àøúàâ[ àã 
 äéáâì á÷òé íéé÷úà á÷òéã>øáúàå <)øáúéå( 

àúúå àìéòì åùòã àìéç:  
כמראה הקשת ", רבי שמעון פתח ואמר

אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה 
'  דמות כבוד ההנוגה סביב הוא מראה

 øîàå çúô ïåòîù éáø)çë à ìà÷æçé (
é øùà úù÷ä äàøîë ïë íùâä íåéá ïðòá äéä

åäé ãåáë úåîã äàøî àåä áéáñ äâðä äàøî" ä
                                                                                                                                                                                     

סורין שבתורה והכל בחטא האדם כיון י טעם לכל הטומאות ואל"א ז"ז מא ע"א על תיקו"בבהגר' עי א
. כ"ע, ר"ה דהוא הוא בעצמו והוא חטא הסלע בשביל ע"בנגיעת ע' דרגא דאדם ותקע כו' דהגיע לכף כו

כדי  , ואסור לאוכלם, משום שיש לרע שייכות ואחיזה בהם,איסור אכילת כל הטמאים והאיסורין שבתורה
  ).א"ב לו ע"ה ח"דע ( בכל דבר שיש לרע נגיעה בו אסור לישראל לאוכלוכןש ,שלא יטמא את גופו בהם

 ).ו"דפ (ה" שסב
 ).ו"דפ(דאתר  ג
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פסוק זה . 'וגו" ואראה ואפול על פני
ולא "שהרי כתוב , אבל בא וראה. נתבאר

מה בין , "קם נביא עוד בישראל כמשה
משה הסתכל . משה לשאר נביאי העולם

שאר הנביאים לא , באספקלריה המאירה
  היו מסתכלים אלא באספקלריה

åâå éðô ìò ìåôàå äàøàå ' ìáà øîúà àø÷ éàä
 áéúë àäã éæç àú)é ãì íéøáã ( àéáð í÷ àìå

 éàéáð øàùì äùî ïéá äî äùîë ìàøùéá ãåò
 øàù àøäðã äàéøì÷ôñàá ìëúñà äùî àîìò

äàéøì÷ôñàá àìà éìëúñî ååä àì éàéáð  
  ÷àò/à  

משה היה שומע ועומד . שאינה מאירה
על רגליו וכחו מתחזק והיה יודע דבר על 

, "ומראה ולא בחידות"כמו שכתוב , בוריו
שאר הנביאים היו נופלים על פניהם 
ונחלש כוחם ולא היו יכולים לעמוד על 

משום , מי גרם להם את זה. בוריו של דבר
והוא ", "כי נגע בכף ירך יעקב"שכתוב 

וכל אותם נביאים לא יכלו ". על ירכוצולע 
ה עתיד לעשות "לעמוד על מה שהקב

שבא , פרט לעובדיה הנביא שהיה גר, לעשו
זה עמד בקיומו על עשו , מצדו של עשו
ועל זה כל שאר הנביאים . ולא נחלש כחו

נחלש כוחם ולא היו יכולים לעמוד לקבל 
כי נגע "משום , למה. דבר על בוריו כראוי

שלקח ושאב , "ב בגיד הנשהבכף ירך יעק
ועל זה נשבר כח הירך ונשאר , כל כח הירך

שהרי כל נביאי העולם לא , צולע על ירכו
  .יכלו להדבק ולעמוד בו

 éåìâø ìò íéà÷å òîù äåä äùî àøäð àìã
 äîë äééøåá ìò äìî òãé äåäå ó÷úúà äéìéçå

 áéúëã)ç áé øáãîá ( øàù úåãéçá àìå äàøîå
à ìò éìôð ååä éàéáð àìéç ùìçúàå åäééôð

 äìîã äééøåá ìò àîéé÷ì éìëé ååä àìå ïåäìã
åì íøâ ïàîï áéúëã ïéâá àã )àì áì úéùàøá -

áì ( åëøé ìò òìåö àåäå á÷òé êøé óëá òâð éë
 ïéîæã äî ìò àîéé÷ì åìéëé àì ïéàéáð ïåðéà ìëå

á÷" äåäã äàéáð äéãáåò øá åùòì äéì ãáòîì ä
éà÷ àã åùòã àøèñî éúàã àøåéâ äéîåé÷á í

 øàù ìë àã ìòå äéìéç ùìçúà àìå åùòã äéìò
 ïéìëé ååä àìå åäééô÷åú ùìçúà éàéáð
 úåàé à÷ãë äééøåá ìò äìî àìá÷ì àîéé÷úàì
 ãéâá á÷òé êøé óëá òâð éë ïéâá àîòè éàî

 áéñðã äùðä>áéàùå< àã ìòå àëøéã àìéç ìë 
 åëøé ìò òìåö øàúùàå àëøéã àìéç øáúà

ìòã ïéàéáð ìë àäã à÷áãàì åìéëé àì àî
äéá àîéé÷ìå:  

כל הנביאים פרט למשה לא , בא וראה
ומי שעוסק בתורה , עמדו בכוחם כראוי
לא נמצא מי שממלא , ואין מי שתומך בו

על זה התורה משתכחת . כיסו להתחזק
בכל דור ודור ונחלש כח התורה כל יום 

משום שאין להם לאלו שעוסקים בה , ויום
ות הרשעה ומלכ, על מה שסומכים

בא וראה כמה גרם . מתחזקת בכל יום ויום
מי שיתמוך ) לו(ומשום שאין , חטא זה

, אותם עמודים חלשים, בתורה כראוי
וגורמים להתחזק את אותו שאין לו שוקים 

ויאמר ", פתח ואמר. ורגלים לעמוד עליהם
אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור ' ה

 מה". על גחונך תלך' אתה מכל הבהמה וגו
שנשברו התומכים שלו , "על גחונך תלך"זה 

. וקצצו את רגליו ואין לו על מה שיעמוד
הם , כשישראל לא רוצים לתמוך בתורה

נותנים לו תומכים ושוקים לעמוד 
  .ולהתחזק בהם

 åîéé÷ àì äùî øá åäìë ïéàéáð éæç àú
 úéìå àúééøåàá éòìã ïàîå éæç à÷ãë åäééô÷åúá

àî çëúùà àìå äéì êéîñã ïàî éàìî ìéèàã ï
]äéñéëì) [ñéëìúäé( àúééøåà àã ìò àô÷úúàì 

 àô÷åú ùìçúàå àøãå àøã ìëá àçëúùî à÷
 ïåðéàì ïåì úéìã ïéâá àîåéå àîåé ìë àúééøåàã

 ïàòìã]äá) [äéá( àáééç åëìîå ïéëîñã äî ìò 
 íéøâ äîë éæç àú àîåéå àîåé ìëá ó÷úúà

 àã àáåç)ïéâáåïåì úéìã ] (úéìã ïéâáã[ ïàî 
ã ïéëîñ ïåðéà úåàé à÷ãë àúééøåàì êéîñà

 ïéîøâå ïéùìç>àô÷úúàì <)àô÷úàì( àåääì 
 çúô åäééìò àîéé÷ì ïéìâøå ïé÷åù äéì úéìã

 øîàå)ãé â úéùàøá (åäé øîàéå"éäìà ä" ìà í
 äîäáä ìëî äúà øåøà úàæ úéùò éë ùçðä

åâå ' åøáúàã êìú êðåçâ ìò éàî êìú êðåçâ ìò
ìâø åöéö÷å äéìéã ïéëîñ äî ìò äéì úéìå éå

 äéì àëîñì ïàòá àì ìàøùé ãë íéà÷ã
 àîéé÷ì ïé÷åùå ïéëîñ äéì ïéáäé ïåðéà àúééøåàì
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åäá àô÷úúàìå:  
בא וראה כמה עקמימות והתחכמות 
התחכם באותו לילה אותו הרוכב על 

שהרי הוא היה יודע , הנחש כנגד יעקב
, "הקול קול יעקב והידים ידי עשו"שכתוב 

והידים ידי "אז , " יעקבקול"ואם פוסק 
לכן הסתכל לכל הצדדים להרע ". עשו

וראה אותו חזק . ליעקב ולהפסיק קולו
זרועות מצד זה ומצד זה שהם חזקי , בכל

וראה כח התורה , הגוף שמתחזק ביניהם
". וירא כי לא יכול לו"אז , שהתחזק בכל

שהתחכם , "ויגע בכף ירכו"מיד , מה עשה
, עמודי התורהכיון שנשברו , אמר, כנגדו

אז יתקיים מה , מיד התורה לא מתחזקת
הקול קול יעקב והידים ידי "שאמר אביהם 

והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל ", "עשו
שהרי , ובזה התחכם כנגד יעקב". צוארך

הלך והתחזק , משום שנשבר כח התורה
אז החליש , וכשראה שלא יכול לתורה, עשו

 וכשלא נמצא. כח אותם התומכים אותה
אז לא יהיה קול , מי שתומך את התורה

וכשראה . ויהיו הידים ידי עשו, קול יעקב
בו ) יעקב(כשעלה הבוקר החזיק , יעקב כך

עד שהוא בירך אותו והודה , והתגבר עליו
לא יעקב "ואמר לו , לו על אותן ברכות

לא יעקב ". יאמר עוד שמך כי אם ישראל
שאין מי , אלא בגאוה וכח, בעקמימות

  .לךשיוכל 

 àåääá íëçúà åîéëçå åîé÷ò äîë éæç àú
 àäã á÷òéã äéìá÷ì ùçð áéëøã àåää àéìéì

 áéúëã òãé äåä åäéà)áë æë íù ( ìå÷ ìå÷ä
 ïéãë á÷òéã àì÷ ÷éñô éàå åùò éãé íéãéäå á÷òé
 ïéøèñ ìëì ìëúñà êë ïéâá åùò éãé íéãéäå
 äéì àîçå äéì÷ à÷ñôàìå á÷òéì äéì àùàáàì

ïéòåøã àìëá óé÷úà àã àøèñîå àã àøèñî 
ïåðéàãá àîçå åäééðéá ó÷úúàã àôåâ ïéô÷ú 

 ïéãë àìëá ó÷úúàå àúééøåàã àô÷åú) áì íù
äë ( óëá òâéå ãéî ãáò äî åì ìåëé àì éë àøéå

 åøáúàã ïåéë øîà äéìá÷ì íëçúàã åëøé
 ó÷úúà àì àúééøåà ãéî àúééøåàã ïéëîñ

 ïåäåáà øîàã äî íéé÷úé ïéãëå)áë æë íù (
 ìå÷ä åùò éãé íéãéäå á÷òé ìå÷) íùî (éäå ä

êøàåö ìòî åìò ú÷øôå ãéøú øùàë  àãáå
 àìéç øáúéã ïéâá àäã á÷òéã äéìá÷ì íëçúà

àúééøåàãâ àìã àîç ãëå åùò ó÷úúàå ìéæà 
 ïåðéàã àô÷åú ùéìç ïéãë àúééøåàì äì ìéëé
 êéîñã ïàî çëúùé àì ãëå äì ïéëîñã

å á÷òé ìå÷ ìå÷ àäé àì ïéãë àúééøåàì íéãé ïåäé
 éëä á÷òé àîç ãëå åùò éãé]ãë[ )ã( àøôö ÷éìñ

 óé÷úà)á÷òé ( åäéàã ãò äéìò øáâúàå äéá
 äéì øîàå ïàëøá ïåðéà ìò äéì éãåàå äéì êéøá

)íùë áì ç(  íà éë êîù ãåò øîàé á÷òé àì
 àô÷åúå àúåàâá àìà åîé÷òá á÷òé åàì ìàøùé

êì ìéëéã ïàî úéìã:  
כוחות מהנחש הזה כמה , ובא וראה

נפרדים לכל עבר ונמצאים בעולם אצל בני 
שאף . ורוצים לקיים אותו גיד הנשה, אדם

, על גב שקרב אליו אותו רוכב על נחש
. עומד הוא והתקיים בתוכנו ולא נשבר

כי ", וצריכים כח להתחזק בעולם ולהראות
". שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל

וכשראה שהרי לא נשבר ולא נאכל אותו 
   אז נשבר כוחו וחזקו,מקום

 ìëì ïùøôúî ïéìéç äîë ùçð éàäî éæç àúå
úùàå øèñåçë ïðéòáå àùð éðá éáâì àîìòá 

 áéø÷ã áâ ìò óàã äùðä ãéâ àåääì àîéé÷ì
 íéé÷úàå åäéà íéé÷ àéåç ìò áéëøã àåää äéá

 àìéçå øáúà àìå ïååâá)á÷òéã ( ïðéòá
 äàæçàìå àîìòá àô÷úúàì)íù ( íò úéøù éë

éäìà"å í àì àäã éîç ãëå ìëåúå íéùðà íò
 øáúà ïéãë øúà àåää ìéëàúà àìå øáúà

äéô÷åúå äéìéç  
                                                           

ת והוא מרכבת אליה ואינו יכול לו לפי שיש לו דרועין דיש לו סיוע " אחוז בתרה פירוש העוסק בתוא
 ).א"נ(ש לו לעצמו אינו יכול ויגע בכף ירכו סומכי התורה "ג וז"מח

ש דאינון תקיפו דגופא "וז.  הנושאים אותו שילך במהירות פירוש כי הזרועות מחזיקים הגוף ככנפיםב
עטרין ' מבינה ומשפיעים בו ובפרט בסוד במחכמה וזה נוטל ת כי זה נוטל "וכמו כן למעלה כי מחזיקים הת

 ).א"נ(כנזכר באדרא 
 ).א"נ(ח "ז.  פירוש שלפי שנגע בכף ירכו שבזה נשבר חילא דאורייתא עשו הולך וחזק וגוזר גזירותג
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  àò÷/á  
ועל זה לא , ולא יכול להרע לבני יעקב

צריכים לתת מקום לבריות העולם לאכול 
  .אותו ולא שיהיה נאכלת ממנו כלל

 àì àã ìòå á÷òéã éåðáì àùàáàì ìéëé àìå
ìòã àúééøáì àúëåã áäéîì ïðéòá ìëéîì àî

 àìëàúàì àìå äéì>ììë<:  
כי נגע בכף ירך ", רבי ייסא הזקן דרש

וכתוב שם , "כי נגע בכף"כתוב כאן , "יעקב
', וכו) יטמא" (כל הנוגע במת בנפש האדם"

, אף כאן גם טומאה, מה להלן טומאה
וממקום טמא אין לנו , שטמא אותו מקום

כל שכן במקום . להנות ממנו כלל) להתקן(
והתורה לא , תו צד הטומאהשקרב או

ויגע בכף "וכתוב , "כי נגע"אמרה אלא 
וכל אשר יגע בו הטמא "כמו שנאמר , "ירכו

ברוך הרחמן שנתן תורה לישראל ". יטמא
כמו , לזכות בה בעולם הזה ובעולם הבא

אורך חיים בימינה בשמאלה עושר "שכתוב 
  ".וכבוד

 á÷òé êøé óëá òâð éë ùøã àáñ àñéé éáø
àëä áéúë íúä áéúëå óëá òâð éë )øáãîá èé 

âé ( íãàä ùôðá úîá òâåðä ìëåâå ' ïìäì äî
 àåää áéàñã àáàñî éîð àëä óåà àáàñî

øúàà úéì àáàñî øúàîå ) ïìàð÷úúàì (] ïåì
äàðäúàì[ áéø÷ã øúàá ïëù ìë ììë äéðî 

 éë àìà øîà÷ àì àúééøåàå àáàñî øèñ àåää
 áéúëå òâð)äë áì úéùàøá(é óëá òâéå åëøá 

 øîà úàã äîë)èé øáãîááë  ( åá òâé øùà ìëå
 àúééøåà áéäéã àðîçø êéøá àîèé àîèä
 éúàã àîìòáå ïéã àîìòá äá éëæîì ìàøùéì

 áéúëã äîë)æè â éìùî ( äðéîéá íéîé êøà
ãåáëå øùò äìàîùá:  

והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע "
רבי אלעזר ". פעמים עד גשתו עד אחיו

 לא תשתחוה לאל אחר כי כי", פתח ואמר
וכי יעקב שהוא שלימות ". קנא שמו' ה

שנברר חלק שלם לקדוש ברוך , האבות
א ונשלם "ס(, והוא התקרב אליו יותר, הוא

איך השתחוה לאותו עשו , )למעלה ולמטה
ומי שסוגד , הרשע שהוא בצד של אל אחר

אם תאמר משום . סוגד לאל אחר, לו
, לא כך, שועל בשעתו השתחוה לו, שאמרו

ויעקב לא , שהרי עשו כמו אל אחר היה
פתח . (ישתחוה לאותו צד ולאותו חלק כלל

ואמרתם כה ", אלא כתוב) רבי אבא ואמר
לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך 

להקדים ) לו(והרי נתבאר שאסור , "שלום
איך מצאנו , וכיון שאסור, שלום לרשעים

ה אלא הרי פרשו. שדוד אמר פסוק זה לנבל
שאמר את זה לקדוש ברוך הוא כדי לקשר 

 òáù äöøà åçúùéå íäéðôì øáò àåäå
 åéçà ãò åúùâ ãò íéîòô) âì úéùàøáâ(  éáø

 øîàå çúô øæòìà)ãé ãì úåîù ( àì éë
åäé éë øçà ìàì äåçúùú" á÷òé éëå åîù àð÷ ä
ïäáàã àîéìù åäéàãâà÷ìåç øéøáúàã ã 

á÷ì àúîéìù"ää åäéàå >úà< øéúé äéáâì áéø÷
>ð"àúúìå àìéòì íéìúùàå à< äéì ãéâñ êéä 

 øçà ìàã àøèñá åäéàã åùòã òùø àåääì
 ïéâá àîéú éà øçà ìàì ãéâñ äéì ãéâñã ïàîå
 àäã éëä åàì äéì ãéâñ äéðãòá àìòú åøîàã
 àåääì ãåâñé àì á÷òéå äåä øçà ìàë åùò

ììë à÷ìåç àåääìå àøèñå )ø çúô 'øîàå àáà (
]áéúë àìà[) ù"å äë à ( äúàå éçì äë íúøîàå

 àäå íåìù êì øùà ìëå íåìù êúéáå íåìù
 øéñàã øîúà)äéì ( íìù åäì éîåã÷àì

 øîà ãåãã àðçëùà éëéä øéñàã ïåéëå àéòéùøì

                                                           

 . ז"א בת"ה והגר"ב ודברינו שם בשם הדע"לעיל קע ע' עי א
  .##*ויגע בכף ירכו מוסגר בדרך אמת וקשה להולמו ב
ה לכך ואיהו קריב לגביה יתיר מצד "ג ובחרו הקב"ת המתווך שלום בין חו"נ הוא ת"א.  שמטתו שלימהג

 ).א"נ(' כ היך סגיד וכו"מעשיו למטה ולמעלה א
 ).א"נ(קא מקשה ' ומכח הכ'  מקרא הוא כי יעקב בחר לו קה וגוד
טוב  ה בחרו ליעקב ובודאי שהוא"א קב"זלדם בוחר בחלק אחד שנראה טוב והוא להפך  פירוש כי האה

 ).א"נ(ה "ש לקב"ושלם שהכל צפוי לפניו וז
ל כפ הניזקין ות"י ס"הר הזה יש להכריע כרשוומלשון הז. ח"ז.  אפילו בשעתא דאצטריך ליהש פירוו

 ).א"נ(ן "אימ. י מגמרין"ש בתשובה ראיה לרש"וכבר הביא הב' תלונות התוס
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כדוגמא . וחשב נבל שעליו אמר, אותו לחי
וכי , "וישתחו ישראל על ראש המטה"זו 

אלא למקום , אל בנו הוא השתחוה
והוא "כמו כן כאן , השכינה כרע והשתחוה

זו שכינה , "והוא"מה זה ". עבר לפניהם
וזוהי , )כרע(עליונה שהיתה הולכת לפניו 

, אמר, כיון שראה יעקב. ליונהשמירה ע
הנה זמן להשתחוות לקדוש ברוך הוא 

כרע והשתחוה שבע . שהיה הולך עמו
ולא כתוב , פעמים עד גשתו עד אחיו

אלא כיון שראה שהרי , וישתחו לעשו
אז השתחוה , הקדוש ברוך הוא הולך עמו

כדי שלא לתת כבוד להשתחוות , כנגדו
 אשרי. והכל הוא כראוי, לאחר פרט לו

הצדיקים שכל מעשיהם שעושים בשביל 
וכדי שלא יסטו ימינה , כבוד רבונם הוא

  .ושמאלה

äåî÷åà àä àìà ìáðì àø÷ éàäàá÷ìã " ä
 äéìòã ìáð áéùçå éçì äéì àøù÷ì ïéâá øîà÷

 àðååâë øîà÷ àã)àì æî úéùàøá ( åçúùéå
 ãéâñ äéøáã éáâì éëå äèîä ùàø ìò ìàøùé
 óåà ãéâñå òøë à÷ àúðéëùã äéøúàì àìà
 àúðéëù àã àåäå éàî íäéðôì øáò àåäå àëä

>äàìò< äéî÷ àìæà äåäã )òøë ( åøéèð àåä àãå
 àãâñì ïãéò àä øîà á÷òé àîçã ïåéë äàìò

á÷ã äéáâì"ù ãéâñå òøë äéî÷ ìéæà äåäã ä òá
 åùòì åçúùéå áéúë àìå åéçà ãò åúùâ ãò ïéðîæ

á÷ àäã àîçã ïåéë àìà" ãéâñ ïéãë äéî÷ ìæà ä
 ø÷é áäéîì àìã ïéâá äéìá÷ì)å( àøçàì ãâñîì

 ïåðéà ïéàëæ úåàé à÷ãë åäéà àìëå äéðî øá
 àø÷é ïéâá éãáò à÷ã ïåäéãáåò ìëã àéé÷éãö
 àðéîéì ïåèñé àìã ïéâáå åäéà ïåäéøàîã

àìàîùìå:  
וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על "

וישקהו . "כתוב חסר" צוארו". "צוארו
והרשעים כים ", רבי יצחק אמר". ויבכו

נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש 
ובדברי תורה יש , פסוק זה נתבאר, "וטיט

והכל , כמה סודות עליונים משונים זה מזה
והרשעים כים נגרש כי השקט לא . "אחד
, זה עשו שכל מעשיו ברשע ובחטא, "יוכל

מעשיו לא היו , שהרי כשבא יעקב אליו
זו " צוארו", אחד" ויפול על צוארו", בשלום

, שהיא צוארו של כל העולם, ירושלים
משום , ולא על צואריו" ויפול על צוארו"

, אחד מבבל, שפעמיים נחרב בית המקדש
שהפיל עצמו עליו , ואחד מזרעו של עשו

ויפל על "ועל זה , ופעם אחד והחריב
כי לא , נקוד למעלה" וישקהו. "אחד" צוארו

מה זה שכתוב , ושנינו. נשקו ברצונו
זה בלעם כשברך , "ונעתרות נשיקות שונא"

. שהרי לא ברכם ברצון הלב, את ישראל
זה , "נעתרות נשיקות שונא"כמו כן כאן 

  .עשו

 åøàåö ìò ìåôéå åä÷áçéå åúàø÷ì åùò õøéå
)ã âì íù (øàåö éáø åëáéå åä÷ùéå øñç áéúë å

 øîà ÷çöé)ë æð äéòùé ( éë ùøâð íéë íéòùøäå
 éàä èéèå ùôø åéîéî åùøâéå ìëåé àì è÷ùä
 úéà ïéàìò ïéæø äîë àúééøåàã éìîå øîúà àø÷

ðùî åäáé íéë íéòùøäå ãç àìëå àã ïî àã ïé
 éåãáåò ìëã åùò àã ìëåé àì è÷ùä éë ùøâð

 àúà ãë àäã àáåéçáå åòéùøá á÷òéã äéáâì
 åøàåö ãç åøàåö ìò ìåôéå íìùá ååä àì éåãáåò
 ìò ìåôéå àîìò ìëã åøàåö åäéàã íìùåøé àã

øçúà ïéðîæ ïéøúã ïéâá åéøàåö ìò àìå åøàåöé á
 ìéôàã åùòã äéòøæî ãçå ìááî ãç àùã÷î éá
 ìåôéå àã ìòå äéì áéøçå àãç àðîæ äéìò äéîøâ

÷ùéå ãç åøàåö ìò"ð àìã ìéòì ãå÷ð åä äé÷ù
 ïðúå äéúåòøá]éàî[ áéúëã )å æë éìùî (

 ïåì êéøá ãë íòìá àã àðåù úå÷éùð úåøúòðå
 óåà àáìã àúåòøá ïåì êéøá àì àäã ìàøùéì

åùò àã àðåù úå÷éùð úåøúòð àëä:  
הושיעני ' קומה ה"כתוב , אמר רבי יוסי

אלהי כי הכית את כל אויבי לחי שני 
אל תקרי שברת , ושנינו, "רשעים שברת

שהרי גדלו שניו וחשב לנשוך , אלא שרבבת
זה בכה וזה , "ויבכו"ועל זה . 'אותו וכו

  בא וראה כמה היה. ובארוה החברים, בכה

 áéúë éñåé éáø øîà)ç â íéìäú (åäé äîå÷" ä
äìà éðòéùåä" éðù éçì éáéåà ìë úà úéëä éë é

 àìà úøáù éø÷ú ìà ïðúå úøáù íéòùø
éåðéù åàéâñà àäã úááøùááéùçå  äéì àëùðì 

åëå ' äåî÷åàå éëá àãå éëá àã åëáéå àã ìòå

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ” שמות כג עא
 ).א"ד( שנתרבו שיניו כדי שלא יוכל לנשך נשיכה ב
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äåä äîë éæç àú àééøáç  
  áò÷/à  

שהרי אפילו , לבו ורצונו של עשו ליעקב
לאריכות (באותה שעה חשב לאורך זמן 

ועל זה , לעשות לו רעות ולקטרג לו) הימים
זה היה בוכה שלא היה חושב ". ויבכו"

אביו וזה היה בוכה משום ש, להנצל מידו
ודאי , אמר רבי אבא. היה קיים ולא יכול לו

נחלש רוגזו של עשו בשעה שראה את 
משום שהרי הסכים עמו , ולמה, יעקב

ועל זה לא יכל עשו , אותו ממונה של עשו
שהרי כל הדברים של העולם , לשלוט ברגזו

וכשהסכימו למעלה , הזה תלויים למעלה
השלטון אינו . הסכימו למטה, בתחלה

והכל , שנתן השלטון למעלהלמטה עד 
  .תלוי זה בזה

 àäã á÷òéã äéáâì åùòã äéúåòøå äéáì
êøàì áéùç àúòù àåääá åìéôàà ïéðîæ >ð" à

ïéîåéã àëøåàì< àâøè÷ìå ïéùéá äéì ãáòîì 
 áéùç äåä àìã éëá äåä àã åëáéå àã ìòå äéì
 äåä éåáàã ïéâá éëá äåä àãå éåãé ïî àáæúùàì

ø øîà äéì ìéëé àìå íéé÷ ùìçúà éàãå àáà éá
 éàî á÷òéì äéì àîçã àúòùá åùòã äéæâåø
 àðîî àåää äéãäá íëúñà àäã ïéâá àîòè
 äéæâåøá äàèìùì åùò ìéëé àì àã ìòå åùòã
 ãëå àìéòì ïééìú àîìò éàäã ïéìî ìë éëäã
 àúúì åîëúñà àúéîã÷á àìéòì åîëúñà
 áéäéúàã ãò àúúì åäéà åàì àúåðèìù

àã àìëå àìéòì àúåðèìùàéìú àãá :  
יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה "

היינו מה , אמר רבי אלעזר. 'וגו" לאטי
שיעקב לא רצה עכשיו , שאמרנו בתחלה

משום (, אותן ברכות ראשונות שברכו אביו
, "טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו"שכתוב 
ועדיין לא , ")ותשחק ליום אחרון"וכתוב 

ום מש, התקיימו בו אפילו אחד מהם
שהעביר אותם לסוף הימים בשעה 

ולכן . שיצטרכו לבניו כנגד כל עמי העולם
ונחלק , בשעה שאמר עשו נסעה ונלכה
מה אמר , העולם הזה כאחד ונשלוט כאחד

יקדים , "יעבר נא אדני לפני עבדו", יעקב
יעבר ", עשו שלטונו עכשיו בעולם הזה

ויעבור מלכם לפניהם "כמו שנאמר , "נא
קדם אתה שלטונך בתחלה ה, "בראשם' וה

אני , "ואני אתנהלה לאטי", בעולם הזה
אעלה עצמי לאותו עולם הבא ולסוף 

לרגל . "לאותם ימים שהולכים לאט, הימים
זו אספקלריה , איזו מלאכה, "המלאכה

. שלא מאירה שבה נעשה מעשה העולם
. בכל מקום', זוהי מלפני ה, "אשר לפני"
בים זהו סוד של הכרו, "ולרגל הילדים"

. להראות סוד האמונה שהוא נדבק בהם
אני , "עד אשר אבוא אל אדני שעירה"

אסבול גלות שלך עד שיבא ויגיע זמני 
ועלו "כמו שנאמר , לשלוט על הר עשו

, "מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו

 éèàì äìäðúà éðàå åãáò éðôì éðãà àð øáòé
åâå') ãé âì úéùàøá(  åðééä øæòìà éáø øîà

 àúùä àòá àì á÷òéã àúéîã÷á ïðéøîà÷ã
 éåáà äéëøáã éàîã÷ ïàëøá ïåðéà>ð" ïéâá à

 áéúëã)æë â äëéà ( ìåò àùé éë øáâì áåè
 áéúëå åéøåòðá)äë àì éìùî ( íåéì ÷çùúå

ïåøçà< ãç åìéôà äéá åîéé÷úà àì ïééãòå 
 àúòùá àéîåé óåñì ïåì ÷éìñã ïéâá åäééðî

åëéøèöàã êë ïéâáå àîìòã ïéîò ìë éáâì éåðáì 
 åùò øîàã àúòùá)áé âì úéùàøá ( äòñð

 àãçë èåìùðå àãçë àîìò éàä âåìôðå äëìðå
 åãáò éðôì éðãà àð øáòé øîà äî) âì úéùàøá

ãé ( àîìò éàäá àúùä äéðèìù åùò íéã÷é
 øîà úàã äîë àð øáòé)âé á äëéî ( øåáòéå

åäéå íäéðôì íëìî" íéã÷à íùàøá ä úðà
 äìäðúà éðàå àîìò éàäá àúéîã÷á êúåðèìåù
 éúàã àîìò àåääì éîøâ ÷ìñà àðà éèàì

èàì ïéìæàã àéîåé ïåðéàì àéîåé óåñìåá ìâøì 
 àìã àéøì÷ôñà àã äëàìî ïàî äëàìîä
 éðôì øùà àîìòã àúãéáò ãéáòúà äáã àøäð

åäé íã÷ ïî àéä àã" íéãìéä ìâøìå øúà ìëá ä
àæçàì íéáåøëã àæø àåä àã àúåðîéäîã àæø ä

 éðãà ìà àáà øùà ãò åäá ÷áãúà åäéàã

                                                           

 ).א"ד( להמתין א
ש דאזלי לאט ולאפוקי עשו שקבל שליטתו "בסמוך שגדולת ישראל יהיה מעט מעט וז ש" פירוש כמב

 ).א"נ(מ "א. ח"בפעם אחת בגדולה גדולה ודלא כז”בעוהז ע
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éèîéå éúééã ãò êìéã àúåìâ ìåáñà àðà äøéòù   ".המלוכה' והיתה לה"ואז 
 øîà úàã äîë åùò øä ìò äàèìùì éìéã àðîæ

)àë à äéãáåò ( èåôùì ïåéö øäá íéòéùåî åìòå
åäéì äúéäå ïéãëå åùò øä úà"äëåìîä ä:  

ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו "
".  על כן קרא שם המקום סכותעשה סוכת

שיר המעלות ", רבי חייא פתח ואמר
לא ' אם ה' לא יבנה בית וגו' לשלמה אם ה

בשעה שעלה , בא וראה. 'וגו" ישמר עיר
, ברצון הקדוש ברוך הוא לברוא עולם
, הוציא מתוך ניצוץ חזק קשר אחד

ונשאר בעִליה , והתלהט מתוך החושך
אותה חשכה להטה . וירידה למטה

במאה שבילים דרכים דקיקים ) התלהטהו(
בית זה . ונעשה בית של העולם, גדולים

כמה פתחים וחדרים , הוא בתוך אמצע הכל
, מקומות עליונים קדושים, לו סביב סביב

שם מקננות צפורי השמים כל אחד ואחד 
, בתוכו יוצא אילן גדול אחד וחזק. למינו

אותו האילן . מזון לכל בו, ענפיו ופריו רב
ונטמן בין שלשה , ה לענני השמיםעול

, מתחת לשלשת ההרים הללו יוצא. הרים
הבית הזה . עולה למעלה ויורד למטה

משקה ממנו וגונז בתוכו כמה גנזים 
בזה נבנה בית זה , עליונים שלא נודעו

אותו האילן מתגלה ביום . ונשתכלל
והבית זה שולט בלילה , ומתכסה בלילה
ך בשעה שנכנס החוש. ומתכסה ביום

וכל הפתחים סתומים , ונקשר בו שולט
אז כמה רוחות פורחות . מכל הצדדים

ונכנסות , תאבות לדעת ולהיכנס בו, באויר
ושטות , ולוקחות עדות, בין אותן ציפורים

עד שמתעורר אותו . ורואות מה שרואות
, ומוציא שלהבת אחת, חושך שנקשר בו

ופותח , ומכה בכל הפטישים החזקים
עולה ויורדת אותה . יםפתחים ובוקע סלע

שלהבת ומכה בעולם ומעוררת קולות 
  ואז כרוז אחד. למעלה ולמטה

 äùò åäð÷îìå úéá åì ïáéå äúåëñ òñð á÷òéå
 úåëñ íå÷îä íù àø÷ ïë ìò úåëñ) âì úéùàøá

æé ( øîàå çúô àééç éáø)à æë÷ íéìäú ( øéù
åäé íà äîìùì úåìòîä"åâå úéá äðáé àì ä ' íà

åäé"éò øîùé àì äåâå ø ' ÷éìñã àúòùá éæç àú
àúåòøáàá÷ã "àîìò éøáîì äá÷éôà â àðéöåáî 

àøåè÷ ãç àúåðéãø÷ãã àëåùç åâî èéäìúàå 
 äëùç àéää àúúì àúçðå å÷éìñá øàúùàå

 èéäì)]ð"à [èéäìúàå ( ïéçøåà ïéìéáù äàîá
àúéá ãéáòúàå ïáøáø ïé÷é÷ãä éàä àîìòã 

 ïéçúô äîë àìëã àúéòöîà åâ åäéà àúéá
øãàå ïéùéã÷ ïéàìò ïéúëåã øåçñ øåçñ äéì ïé

 äéååâá äéðæì ãçå ãç ìë àéîù éøôö éðð÷î ïîú
 äéáðàå äééôò óé÷úå àáøáø àðìéà ãç ÷éôð

]éâñ[ éððòì ÷éìñ àðìéà àåää äéá àìëì àðåæî 
 ïéøåè úìú ïéá øîèúàå àéîù] ïéìà úåçú

ïéøåè [>ïéøåè úìú ïéìà úåçúî < ÷éìñ ÷éôð
ä àúúì úéçð àìéòì äéðî àéé÷ùúà àúéá éà

 àãá åòãéúà àìã ïéàìò ïéæðâ äîë äéååâá æéðâå
 àðìéà àåää ììëúùàå àúéá éàä éðáúà
 àúéá éàäå àéìéìá àéñëúàå àîîéá àééìâúà
 ìàòã àúòùá àîîéá àéñëúàå àéìéìá àèìù
 ïéîéúñ ïéçúô ìëå àèìù äéá øéè÷úàå àëåùç
 àøéåàá ïéçøô ïéçåø äîë ïéãë ïéøèñ ìëî

éàú ïåðéà ïéá ïéìàòå äéá ìòéîìå òãðîì ïéá
 ïàîçã äî ïàîçå ïééèùå àúåãäñ ïéìèðå ïéøåôö
 ÷éôàå äéá øéè÷úàã àëåùç àåää øòúàã ãò

 ùèáå àáåäìù ãç]ïéôé÷ú ïéùéèô ìëá) [ ìë

                                                           

 .א"לעיל כט ע' עי א
, א"נח עד ע, א"עוד בראשית כט ע' ועי, שהיינו הזיווג שלפני בריאת האדם', ח נקודות פרק ו"ע' עי ב

  .ב"ב ואחרי מות סא ע"משפטים צו ע, ב"לך לך פו ע, א"והשמטות רנא ע
 ).הערת הזוהר(ב ” טו עג
 בסוד י הגבורה שהוא החשך" קשר אחד והוא רמז על אצילות העטרת בהשתלשלותה למטה מתעלם עד

' גבורות וע' פירוש קטורא גבורה דעתיק ממנה יצא שורש ה ).א"ד(אף ידי יסדה ארץ ' הדין שבו וכענין שנא
 ).א"נ(ב "הרש. מ פירוש הכל"מק

 ).א"א יא ע"ה ח"דע(מכאן שכל מציאות האימא היא רק על ידי אבא  ה
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ïéøðèà ùèáå àáåäìù àåää àúçðå à÷ìñ 
ãç ïéãë àúúå àìéòì ïéì÷ øòúàå àîìòá  

  ÷áò/á  
אותו אויר , עולה ונקשר באויר וקורא

, יוצא מתוך עמוד ענן של המזבח הפנימי
. וכשיוצא מתפשט לארבעת צדדי העולם

ורבוא , אלף אלפים עומדים מצד שמאל
והכרוז עומד , רבבות עומדים מצד ימין

אז כמה אותם . קורא בחיל ומכריז, בקיומו
ושני , שמתקנים שירה ועובדים עבודה

אחד לצד דרום ואחד לצד , תחיםפתחים נפ
עולה הבית הזה וניתן ומתקשר בין . צפון

ושירים מזמרים ותשבחות , שני צדדים
והבית , אז נכנס מי שנכנס בלחש. עולות

מתלהט בששה אורות מאירים זיו לכל 
ונהרות ְבָשִמים יוצאים ומשקים כל , עבר

ישקו כל חיתו "כמו שנאמר , חיות השדה
ומזמרים ', וגו" מאםשדי ישברו פראים צ

אז , וכשעולה הבוקר. עד עלות הבוקר
כולם , כוכבים ומזלות השמים וחילותיהם

ברן "כמו שנאמר , משבחים ואומרים שירה
  ".יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלהים

 àåää éø÷å àøéåàá øéè÷úàå ÷éìñ àæåøë
ã àððòã àãåîò åâî à÷ôð àøéåàá àçáãî

àá èùôúà à÷ôð ãëå äàîéðô àîìò éøèñ òáø
 àìàîù åäéàã àøèñî ïéîéé÷ ïéôìà óìà
 àæåøëå àðéîé åäéàã àøèñî ïéîéé÷ ïååáø àåáøå
 äîë ïéãë æéøëàå ìéçá àø÷ äéîåé÷á íéà÷
 ïéøúå àðçìåô ïéçìôå àúøéù éð÷úîã ïåðéà
 ïåôö øèñì ãçå àîåøã øèñì ãç åçéúô ïéçúô

 àúéá éàä à÷ìñ]úáéäéúàå[ ïéá úøè÷úàå 
éøèñ ïéøú ïéãë ïé÷ìñ ïçáùåúå ïøîæî ïéøéùå ï

ùéçìá ìàòã ïàî ìàòå úéùá àèäìúî àúéáå 
 àîñåáã ïéøäðå øèñ ìëì àåéæ ïéøäð ïéøåäð
 øîà úàã äîë àøá úåéç ìë ïéé÷ùúàå ïé÷ôð

)àé ã÷ íéìäú ( åøáùé éãù åúéç ìë å÷ùé
åâå íàîö íéàøô ' ãëå àøôö à÷ìñã ãò ïéøîæå

 éìæîå àéáëë ïéãë àøôö à÷ìñ ïåäéìéçå àéîù
 øîà úàã äîë àúøéù éøîàå ïçáùî ïåäìë

)æ çì áåéà ( éðá ìë åòéøéå ø÷á éáëë ãçé ïøá
éäìà"í:  

לא יבנה בית שוא ' אם ה", בא וראה
לא ישמר עיר שוא ' עמלו בוניו בו אם ה

זה המלך העליון ', וגו" 'אם ה". "שקד שומר
שהוא בונה את הבית הזה תמיד ומתקן 

כשעולים הרצונות , אימתי. אותו
לא ישמר ' אם ה. "והעבודות מלמטה כראוי

בשעה שנחשך הלילה , אימתי, "עיר
והצדדים המזוינים שורים ומשוטטים 

ונשמר מכל , והפתחים סתומים, בעולם
כמו ,  וטמאההצדדים שלא יתקרב בו ערל

, "לא יוסיף יבא בך עוד ערל וטמא"שנאמר 
שעתיד הקדוש ברוך הוא להעבירם מן 

, אלא הכל אחד, מי ערל ומי טמא. לםהעו
זהו שהתפתה בו והלך אחריו , ערל וטמא

והוא , אדם ואשתו וגרמו מות לכל העולם
המטמא את הבית הזה עד אותו זמן 

לכן . שיעבירו הקדוש ברוך הוא מן העולם
  .ודאי" שוא", "לא ישמר עיר' אם ה"

 éæç àú)à æë÷ íéìäú (åäé íà" äðáé àì ä
á åìîò àåù úéáåäé íà åá åéðå" øéò øîùé àì ä

åäé íà øîåù ã÷ù àåù" ä>åâå'< àëìî àã 
 ïé÷úàå øéãú àúéá éàäì äðåá åäéàã äàìò
 àúúî ïéðçìåô ïéúåòø ïé÷ìñ ãë éúîéà äéì

ä íà úåàé à÷ãë ' àúòùá éúîéà øéò øîùé àì
 ïàèùå ïàøù ïéðééæî ïéøèñå àéìéì àëùçúàã

ñ ìëî øéèðúàå ïéîéúñ ïéçúôå àîìòá ïéøè
ìøò äéá áø÷é àìãä øîà úàã äîë àáàñîå 

)à áð äéòùé ( àîèå ìøò ãåò êá àáé óéñåé àì
á÷ ïéîæã" ïàîå ìøò ïàî àîìòî ïåì àøáòàì ä

 àúôúàã àåä àã àîèå ìøò ãç àìë àìà àîè
 àúåî åîéøâå äéúúðàå íãà äéøúáà ìéæàå äéá
 àåää ãò àúéá éàä áéàñîã åäéàå àîìò ìëì

éì øáòéã àðîæá÷ ä" íà êë ïéâá àîìòî ä
åäé"éàãå àåù øéò øîùé àì ä:  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד( סלעים א
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נסע , "ויעקב נסע סוכתה", בא וראה
, מה כתוב למעלה.  של האמונהכנגד חלק

, "וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה"
אלא כל אחד ". ויעקב נסע סוכתה"וכתוב 

מה זה . עשו לצד של שעיר, נפרד לצד שלו
ויעקב נסע . "אל נכר, זוהי אשה זרה, שעיר

ויבן לו . "זו האמונה העליונה, "סוכתה
אמר רבי ". בית יעקב"כמו שנאמר , "בית

. שתקן תפלת ערבית כראוי, אלעזר
שאר סוכות , "ולמקנהו עשה סוכות"

ויבא יעקב "ואז . וזהו חלקו, לשמור אותם
ויהי "וכתוב . ובארוהו, שלם מהכל, "שלם

. והכל סוד אחד, ובארוהו', וגו" בשלם סוכו
, אז התחברה עמו האמונה כשהיה שלם

ואז סוכה זו , כשהתעטר במקום שראוי לו
שהיה , שהיה שלם מהאבות, התעטרה עמו

שלם למעלה שלם , וזהו שלם, שלם מבניו
שלם . שלם בשמים שלם בארץ, למטה

תפארת , שהוא כלל האבות, למעלה
שלם . בבניו הקדושים, שלם למטה. ישראל

יהי בשלם ו"ואז . בשמים שלם בארץ
ותצא ", מיד מה כתוב, ובארוהו, "סוכו

  .ובארוהו החברים, "דינה בת לאה

 éæç àú)æé âì úéùàøá ( äúëñ òñð á÷òéå
÷ìåç àìá÷ì ìéèðúààà áéúë äî àúåðîéäîã 

 àìéòì)æè íù ( åëøãì åùò àåää íåéá áùéå
äøéòùá ãç ìë àìà äúëñ òñð á÷òéå áéúëå 

ùã àøèñì åùò äéìéã àøèñì ùøôúà ïàî øéò
 òñð á÷òéå øëð ìà äøæ äùà àéä àã øéòù

 äàìò àúåðîéäî àã äúëñ)æé íù ( úéá åì ïáéå
 øîà úàã äîë)äéòùéä á  (à á÷òé úéá" ø

 úåàé à÷ãë úéáøò úìôú ïé÷úàã øæòìà
 àãå ïåì àøèðì úëñ øàù úëñ äùò åäð÷îìå

 ïéãëå äé÷ìåç àåä)çé âì úéùàøá ( á÷òé àáéå
î÷åàå àìëî íìù íìù áéúëå äå)â åò íéìäú (

åâå åëåñ íìùá éäéå ' àãç àæø àìëå äåî÷åàå
 ãë íéìù äåä ãë àúåðîéäî äéîò øáçúà ïéãë
 äëñ éàä ïéãëå äéì éæçúàã äéúëåãá øèòúà
 äåäã ïäáàî íéìù äåäã äéãäá úøèòúà
 íìù àìéòì íìù íìù àåä àãå éåðáî íéìù
 àìéòì íìù àòøàá íìù àéîùá íìù àúúì

ìë åäéàã ïäáàã àì>ìàøùé úøàôú< íìù 
 íéìù àéîùá íéìù ïéùéã÷ éåðáá àúúì

ñ íìùá éäéå ïéãëå àòøàáå äî ãéî äåî÷åàå åë
 áéúë)à ãì úéùàøá ( äàì úá äðéã àöúå

àééøáç äåî÷åàå:  
בא וראה כמה דרגות וצדדים נפרדים 

חיות , וכולם משונים זה מזה, למעלה
אלה מקטרגים לשלוט . משונות אלו מאלו

. על אלה ולטרוף טרף כל אחד ואחד למינו
, מצד של רוח הטומאה כמה דרגות נפרדות
, וכולם אורבים לקטרג אלה כנגד אלה

לא תחרוש בשור ובחמור "שהרי כתוב 
מקטרגים על , שכאשר מתחברים". יחדיו

תשוקת הדרגות , ובא וראה. העולם
הטמאות אינה אלא לקטרג בצדדים 

 כולם ארבו ,שהוא קדוש, יעקב. הקדושים

 àìéòì ïùøôúî ïéøèñå ïéâøã äîë éæç àú
 ïéìà ïééðùî ïééåç àã ïî àã ïééðùî åäìëå

ìò äàèìùì ïéâøè÷î ïéìà ïéìàî)é( ïéìà 
 óøèîìåæì ãçå ãç ìë ïéôøè àçåøã àøèñî äéð

 ïîë åäìëå ïéùøôúî ïéâøã äîë àáàñî
ïéìà ìéá÷ì ïéìà àâøè÷ìâ å áéúë àä) íéøáã

é áë (åéãçé øåîçáå øåùá ùåøçú àìã )ãëã( 
> ãëà÷< éæç àúå àîìò éâøè÷î ïøáçúî 

 àìà åäéà åàì ïéáàñî ïéâøãã àúáåàéú
 àùéã÷ åäéàã á÷òé ïéùéã÷ ïéøèñá àâøè÷ì

                                                           

 .)ו"דפ(חולקיה  א
 יאמר ועשו נסע שעירה ותו מאי לדרכו וא. ד וישב שחזר למקומו"ל וילך יעקב סכתה ע"ל שהיל" קב

' ש וישב ביום ההוא עשו לדרכו חזר לסורו בקלי"וז' א אלא כל חד אתפרש לסטריה כי עשו אחוז בקלי"לז
רכו עדיין לא דהנקראת שעירה אבל יעקב שהיה הלוך ונסוע ממדרגה למדרגה לא אמר וישב או וילך ל

ויחן בסוכות השגה והתקשרות בשכינה ' ה נסע ממדרגה אהשיג מבוקשו אלא כתיב ביה ויעקב נסע סכת
. ש כל חד לסטרא דיליה"ת וז"כ נסע מבחינת סוכה ויבן לו בית שעלה למעלה בת" ואחההנקראת סוכות

 ).א"נ(ח "ז
 ).א"ד( אורבים לקטרג אלו כנגד אלו ג
מחריבים  כלומר לא תגרום לעשות ביניהם שלום לפי שבזמן שמתחברים שור וחמור מקטרגים וד

 ).א"נ(העולם 
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כמו , בתחלה נשכו נחש. לו וקטרגו עליו
עכשיו נשכו , "ויגע בכף ירכו"שנאמר 

עכשיו , ָשם הוא עמד נגד הנחש, חמור
  שמעון ולוי שבאו מצד

 äéëùð àúéîã÷á äéãäá åâøè÷å äéì ïîë åäìë
 øîà úàã äîë àéåç)äë áì úéùàøá ( òâéå

 íéà÷ åäéà ïîú øåîç äéëùð àúùä åëéøé óëá
àøèñî åúàã éåìå ïåòîù àúùä àéåç éáâì  

  âò÷/à  
עמדו נגד החמור ושלטו , הדין הקשה

כמו , עליו בכל הצדדים ונכפה לפניהם
 הרגו לפי ואת חמור ואת שכם בנו"שנאמר 

) הוא(מזלו ) שור(ושמעון שהיה ". חרב
בא על חמור וקטרג בו כדי שלא , שור

. ונמצא שהוא מקטרג שלו, יתחברו כאחד
, והוא נצל, וכולם באים לקטרג ליעקב
אחר כך בא . ואחר כך הוא שולט עליהם

. שור ונשלם בחמורים שכולם מצד החמור
, ומצרים שהם חמורים, יוסף שהוא שור

, "אשר בשר חמורים בשרם"בהם שכתוב 
ועל זה אחר כך בני יעקב נפלו בין אותם 

ונשכו , משום שהזדווג שור עמם, חמורים
עד שהתעורר לוי כמו , אותם עצמות ובשר

) שהזדוגו(מקודם ופזר אותם החמורים 
, ושבר כוחם מהעולם, לכפות אותם

ויקח "זהו שכתוב . והוציא את השור משם
  ".ומשה את עצמות יוסף עמ

àéù÷ àðéããà èéìùå øåîçã äéáâì åîéé÷ 
 úàã äîë åäééî÷ àéôëúàå ïéøèñ ìëá éåìò

 øîà)åë ãì úéùàøá ( åðá íëù úàå øåîç úàå
 äåäã ïåòîùå áøç éôì åâøä)åäéà äéìæî øåù (

]äéìæî [ àìã ïéâá äéá âøè÷å øåîç ìò àúà øåù
 äéìéã àâøè÷î åäéà çëúùàå àãçë ïåøáçúé

úà åäìëåéâøè÷ì  øúáìå áéæúùàå á÷òéì äéì à
 íéìúùàå øåù àúà øúáì åäééìò èéìù åäéà
 åäéàã óñåé øåîçã àøèñî åäìëã íéøåîçá

 åäá áéúëã íéøåîç ïåðéàã íéøöîå øåù) ìà÷æçé
ë âë ( øúáì àã ìòå íøùá íéøåîç øùá øùà

 âååãæàã ïéâá íéøåîç ïåðéà ïéá åìôð á÷òé éðá
å àééîøâ ïåì åëùðå åäééãäá øåù ãò àøùá

 íéøåîç ïåðéàì øãáå ïéîã÷ìîë éåì øòúàã
>ð"åâååãæàã à< ïåäô÷åú øáúå ïåì àéôëì 

 áéúëã àåä àãä ïîúî øåùì ÷éôàå àîìòî
)èé âé úåîù (åîò óñåé úåîöò úà äùî ç÷éå:  

בתחילה כשבא שמעון על , בא וראה
, התעורר עליהם דם שנמולו, אותו חמור

 זו עשה כדוגמא. ואחר כך ויהרגו כל זכר
, זה משה, הקדוש ברוך הוא על ידי לוי

אחר , בתחלה דם. באותם חמורים במצרים
. 'וגו" כל בכור בארץ מצרים' ויהרג ה"כך 

ואת כל חילם ואת "כאן בחמור הזה כתוב 
שם באותם . 'וגו" כל טפם ואת כל בהמתם

כלי כסף וכלי זהב "חמורים כתוב 
וגם ערב רב עלה אתם "וכתוב ". ושמלות

זה עומד , ושמעון ולוי. 'וגו" אן ובקרוצ
וזה עומד אצל כל אותם , אצל החמור הזה

כולם רצו להשתתף עם יעקב , חמורים
והוא עומד , הקדוש ונתקנו לנשוך אותו

עכשיו . נגדם עם בניו וכופה אותם תחתיו
, מי יקום מולו, שעשו נשך אותו ואת בניו

, זה מצד זה וזה מצד זה, יעקב ויוסף
היה בית יעקב אש ובית יוסף ו"שכתוב 

  .'וגו" להבה ובית עשו לקש

 àåää ìò àúéîã÷á ïåòîù àúà ãë éæç àú
 øúáìå åøæâúàã íã ïåäéìò øòúà øåîç

)äë ãì úéùàøá ( ãáò àã àðååâë øëæ ìë åâøäéå
á÷" éåìã àãé ìò ä>äùî àã< íéøåîç ïåðéàá 

 øúáìå íã àúéîã÷á íéøöîá)âé úåîùåè  (
åäé âåøäéå"ìë äåâå íéøöî õøàá øåëá  ' àëä

 áéúë øåîç éàäá)èë ãì úéùàøá ( ìë úàå
åâå íúîäá ìë úàå íôè ìë úàå íìéç ' íúä

 áéúë íéøåîç ïåðéàá)äì áé íù ( éìëå óñë éìë
 áéúëå úåìîùå áäæ)çì íù ( äìò áø áøò íâå

åâå ø÷áå ïàöå íúà ' éáâì íéà÷ àã éåìå ïåòîùå
éà ìë éáâì íéà÷ àãå øåîç éàä íéøåîç ïåð

 àùéã÷ á÷òéã äéãäá àôúúùàì åòá åäìë
 åäééáâì íéà÷ éåðáá åäéàå äéì àëùðì åð÷úúàå

]óééëå) [óéàëå(äéúåçú ïåì á êéùð åùòã àúùä 
 àã óñåéå á÷òé äéáâì íå÷é ïàî éåðáìå äéì

                                                           

 שהם בגבורה כנזכר בפירוש שמעון שם עון כלומר שם מתפקדים העונות לוי בבחינת הלוים שהם א
 ).א"נ(ח "ז. בגבורה

 ).א"ד( והיה מכניע אותם תחתיו ב
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 áéúëã àã àøèñî àãå àã àøèñî) à äéãáåò
çé ( úéáå äáäì óñåé úéáå ùà á÷òé úéá äéäå

ì åùòåâå ù÷':  
ויסעו ויהי חתת אלהים על הערים "

אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני 
, כולם היו נכנסים, אמר רבי יוסי". יעקב

היו , וכשהיו חוגרים כלי זיין לקרב
ולכן לא רדפו , מרתתים ועוזבים אותם

  .אחרי בני יעקב

éäìà úúç éäéå åòñéå" øùà íéøòä ìò í
 éðá éøçà åôãø àìå íäéúåáéáñ á÷òé) úéùàøá

ä äì ( éñåé éáø øîà)å( ãëå éùðëúî ååä åäìë
 ïéâáå ïåì ïé÷áùå éúúøî ååä àáø÷ éðééæ éøâç ååä

á÷òé éðá éøçà åôãø àìå êë:  
הסירו את . "'וגו" הסירו את אלהי הנכר"

אלה הם שנטלו ִמְשֶכם כלי , "אלהי הנכר
כסף וזהב שהיה חקוק עליהם עבודה זרה 

עבודה זרה היו , מררבי יהודה א. שלהם
ויעקב הטמין אותם שם כדי , מכסף וזהב

שאסור , שלא יהנו מצדו של עבודה זרה
רבי יהודה . לאדם להנות ממנה לעולמים

אמר רבי . ורבי חזקיה היו הולכים בדרך
ויקח "מה זה שכתוב , חזקיה לרבי יהודה

את עטרת מלכם מעל ראשו ומשקלה ככר 
ושנינו , "זהב ואבן יקרה ותהי על ראש דוד

וזהו עטרת , שקוץ בני עמון מלכם שמו
ולמה , "ותהי על ראש דוד"למה . מלכם
שהרי בשאר אלהי העמים , "שקוץ"כתוב 

, עובדי עבודה זרה כתוב אלהי העמים
ובזה , אל אחר, אל נכר, אלהים אחרים

ובכל אלהי , אמר לו. אמר שקוץ אחד
העמים עובדי עבודה זרה כך קרא להם 

ותראו את "שכתוב , ואהקדוש ברוך ה
ומה שאמר ". שקוציהם ואת גלוליהם

כך , שהוא ִמלּכֹום, "ויקח את עטרת מלכם"
עד שלא , אלא ִאיַתי הִגִתי. הוא ודאי

אז הוא שבר את אותה עטרת של , התגייר
אותה דמות שחקוקה עליה , אותו מלכום
אז הוא עשה אותה היתר , ופגם אותה
, א וראהוב. והיתה על ראשו, להנות ממנה

נחש אחד בחקיקה עמוקה , שקוץ בני עמון
, ולכן נקרא שקוץ, היה חקוק על אותו כתר

הסירו את אלהי ", רבי יצחק אמר. זוהמא
אלו שאר נשים שהיו מביאות , "הנכר

ויתנו אל "ועל זה כתוב , בתוכן כל עדייהן
אלו נשים וכל , "יעקב את כל אלהי הנכר

. עדיים וכל עבודה זרה של זהב וכסף
  כדי שלא, "ויטמן אותם יעקב"

åâå øëðä éäìà úà åøéñä ')á íù ( úà åøéñä
 àôñë éðàî íëùî åìèðã ïåðà ïéìà øëðä éäìà
 éáø ïåäìã àåòè åäééìò ÷é÷ç äåäã àáäãå
 á÷òéå àáäãå àôñëî ååä ïååòè øîà äãåäé

òã àøèñî ïåðäúé àìã ïéâá ïîú ïåì ïéîèà" æ
 äéðî éðäúàì ùð øáì äéì øéñàã éáø ïéîìòì

 éáø øîà àçøàá éìæà ååä äé÷æç éáøå äãåäé
 áéúëã éàî äãåäé éáøì äé÷æç)ù ìàåîá'ì áé  (

 øëë äì÷ùî åùàø ìòî íëìî úøèò úà ç÷éå
 õå÷ù ïðéðúå ãåã ùàø ìò éäúå äø÷é ïáàå áäæ
 íëìî úøèò àåä àãå äéîù íåëìî ïåîò éðá

î" õå÷ù áéúë àîòè éàîå ãåã ùàø ìò éäúå è
á àäãîîò ïååòè øàùéòò àé" éäìà áéúë æ

 éàäáå øçà ìà øëð ìà íéøçà íéäìà íéîòä
 õå÷ù øîà>ãç<à "òò àéîîò ïååòè ìëáå ì" æ

á÷ ïåì àø÷ éëä" áéúëã ä)æè èë íéøáã ( åàøúå
 øîàã äîå íäéìåìâ úàå íäéöå÷ù úà) ìàåîù

á 'ì áé ( íåëìî åäéàã íëìî úøèò úà ç÷éå
úâä éúéà àìà éàãå àåä éëä øééâúà àìã ãò é

 íåëìî åäéàã úøèò àåääì äì øáú åäéà ïéãë
 åäéà ïéãë äì íéâôå äìò ÷é÷çã àð÷åéã àåää

ðäúàì øúéä äì ãáòäåäå äðî ä äéùéø ìò 
 äåä àèøåñá àéåç ãç ïåîò éðá õå÷ù éæç àúå

÷é÷çà õå÷ù éø÷à êë ïéâáå àøúë àåää ìò 
 øëðä éäìà úà åøéñä øîà ÷çöé éáø àîäåæ

 ïéìà åäééåâá éúééî ååäã ïéùð øàùå ïæáæáð ìë
ïåäìãá áéúë àã ìòå )ã äì úéùàøá ( ìà åðúéå

 ïéùð ïéìà øëðä éäìà ìë úà á÷òéå ïæáæáð ìë
 á÷òé íúåà ïåîèéå àôñëå àáäãã ïååòè ìëå

àìã ïéâá  
  âò÷/á  

                                                           

 ).א"נ(ב "הרש.  פירוש בעומק חקוקא
 ).א"ד( אוצרות שלהם ב
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  :òã àøèñî ïåðäúé"ììë æ  .יהנו מצדו של עבודה זרה כלל
,  בכלבא וראה יעקב היה איש שלם

, מה כתוב. והיה נדבק בקדוש ברוך הוא
ונקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח "

לאל העונה אותי ביום צרתי ויהי עמדי 
". ויתנו אל יעקב"מיד , "בדרך אשר הלכתי

מכאן שצריך האדם לשבח את הקדוש ברוך 
הוא ולהודות לו על נסים ועל טובות 

ויהי עמדי בדרך "זהו שכתוב , שעשה עמו
בהתחלה כתוב , בא וראה".  הלכתיאשר

הכליל בניו ', וגו" ונקומה ונעלה בית אל"
, "ואעשה שם מזבח"ואחר כך כתוב , עמו

. שהוציא אותם מכלל זה, ולא כתוב ונעשה
]. תלוי[משום שעליו היה הדבר , ולמה

והוא עשה , יעקב תקן תפלת ערבית ודאי
ומשום ]. תלוי[מזבח ועליו היה הדבר 

אותן צרות מיום שברח שהוא עבר כל 
ויהי עמדי בדרך אשר "שכתוב , מלפני אחיו

ועל זה , והם באו אחר כך לעולם, "הלכתי
, רבי אלעזר אמר. לא הכניס אותם עמו

מי . צריך להודות, מכאן מי שנעשה לו נס
ולא , הוא צריך לברך, שאוכל לחם בשלחן
  .אחר שלא אכל דבר

 äåäå äåä àìëá íéìù øáâ á÷òéã éæç àú
îá÷á äéá ÷áãú" áéúë äî ä)â äì úéùàøá (

 ìàì çáæî íù äùòàå ìà úéá äìòðå äîå÷ðå
 øùà êøãá éãîò éäéå éúøö íåéá éúåà äðåòä

 ãéî éúëìä)ã íù ( éòáã ïàëî á÷òé ìà åðúéå
á÷ì àçáùì ùð øá" ïéñð ìò äéì äàãåàìå ä

 áéúëã àåä àãä äéîò ãáòã ïàáè ìòå)â íù (
ëìä øùà êøãá éãîò éäéå àúéîã÷á éæç àú éú

åâå ìà úéá äìòðå äîå÷ðå áéúë ' éåðá ìéìëà
 àìå çáæî íù äùòàå áéúë øúáìå äéãäá
 àîòè éàî àã àììëî ïåì ÷éôàã äùòðå áéúë
 úéáøò úìôú ïé÷úà á÷òé äìî äåä äéìòã ïéâá
 ïéâáå äìî äåä äéìòå àçáãî ãáò åäéàå éàãå

 åäéàã]øáò) [ãáò( àîåé ïî ïéú÷ò ïåðéà ìë 
 êøãá éãîò éäéå áéúëã äåçàã äéî÷ ÷øòã

éúëìä øùàà àã ìòå àîìòì øúáì åúà ïåðéàå 
 ïàî ïàëî øîà øæòìà éáø äéãäá ïåì ìéòà àì
 ïàî äàãåàì éòá åäéà àñð äéì ãéáòúéã
 àìå àëøáì éòá åäéà àøåúôá àîäð ìéëàã

éãéî ìéëà àìã àøçà:  
כתוב , בא וראה. 'וגו" ויבן שם מזבח"

באלו (ולא כתוב , "מזבחויבן שם "
, שהעלה עליו נסכים ועולות) המזבחות

אלא משום שתקן אותה דרגה הראויה 
לתקן דרגה תחתונה , "'מזבח לה. "ליתקן

ויבן שם "ועל זה , לחברה בדרגה עליונה
זו דרגה , "'לה. "זו דרגה תחתונה, "מזבח

שם , "ויקרא למקום אל בית אל. "עליונה
שר האירה אז משום שכא, זה כשם העליון

כי שם נגלו . "כאמא כך בתה והכל אחד
משום שהם לא נמצאים , "אליו האלהים
שהרי שבעים היו שהם , אלא בשכינה

ושבעים , נמצאים תמיד עם השכינה
כי שם נגלו "ועל זה , כסאות סביב השכינה

שהרי , במקום זה שהתגלה, "אליו האלהים
  ".נצב עליו' והנה ה"כתוב 

åâå çáæî íù ïáéå' )æ íù ( ïáéå áéúë éæç àú
 áéúë àìå çáæî íù)ïçáãî éðäá ÷éñàã 

ïåäéìò (]÷éñàãå[ ïé÷úàã ïéâá àìà ïååìòå ïéëñð 
åäéì çáæî àð÷úúàì éæçúàã àâøã àåää" ä

 àâøãá äéì àøáçì äàúú àâøã àð÷úàì
 äàúú àâøã àã çáæî íù ïáéå àã ìòå äàìò

åäéì" äàìò àâøã àã ä)íù ( ìà íå÷îì àø÷éå
éá ãëã ïéâá äàìò àîùë àã àîù ìà ú

 åìâð íù éë ãç àìëå äúá äîàë ïéãë àøäðúà
éäìàä åéìà" àìà åçëúùà àì ïåðéàã ïéâá í
 àúðéëùá>àäã <)ååäã( ïéòáù ]ååä[ ïåðéàã 

 øéãú éçëúùî>ïéòáùå àúðéëù éãäá <
)àúðéëùå äéãäá(àúðéëùã äéðøçñ éàøãú÷ á 

éäìàä åéìà åìâð íù éë àã ìòå" í>àáàøú 
àã< ]àéìâúàã[ áéúë àäã )âé çë íù ( äðäå
åäé"åéìò áöð ä:  

éäìà åéìòî ìòéå" åúà øáã øùà íå÷îá íויעל מעליו אלהים במקום אשר דבר "

                                                           

ל "ואכמ. ר"א ובא"ועיין במ. ויש לחלק' ין דח ד"ע סימן רי" לכאורה משמע קצת דלא כמו שפסק בשא
 ).א"נ) (ן"מאי(

 ).א"ד( כסאות שסביב השכינה והוא פמליא שלה ב
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מכאן שנעשה , רבי שמעון אמר". אתו
, ובא וראה. מרכבה קדושה עם האבות

יעקב הוא מרכבה קדושה עליונה שעומדת 
זהו . והוא מרכבה לבדו, להאיר ללבנה

, אמרפתח ו". ויעל מעליו אלהים"שכתוב 
כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים "

בא ". אלקינו בכל קראנו אליו' אליו כה
וראה כמה הם חביבים ישראל לפני הקדוש 

שאין לך עם ולשון בכל העמים , ברוך הוא
עובדי עבודה זרה שבעולם שיש לו אלוה 
שישמע אותם כמו שהקדוש ברוך הוא 
מזומן לקבל תפלות ובקשות של ישראל 

 שהם צריכים להשמיע תפלה בכל שעה
  .שהם רוצים בשביל אותה דרגה שלהם

)âé äì úéùàøá ( ïàëî øîà ïåòîù éáø
 éæç àúå ïäáà éãäá àùéã÷ àëéúø ãéáòúàã
 àîéé÷ã äàìò àùéã÷ àëéúø åäéà á÷òé
 àãä éåãåçìá àëéúø åäéàå àøäéñì àøäðàì

åéìòî ìòéå áéúëã àåäéäìà " øîàå çúô í
)æ ã íéøáã (éäìà åì øùà ìåãâ éåâ éî éë" í

åäéë åéìà íéáåø÷"äìà ä" åéìà åðàø÷ ìëá åðé
á÷ éî÷ ìàøùé ïéáéáç ïåðéà äîë éæç àú" ä

òò ïéîò ìëá ïùéìå íò êì úéìã" úéàã àîìòã æ
á÷ã äîë ïåì òîùéã àäìà äéì" àìá÷ì ïéîæ ä

 àúòù ìëá ìàøùéã ïåäúåòáå ïåäúåìö
àã ïéâá ïàòá ïåðéàã àúåìö òîùîì ïåì êéøèö

ïåäìã àâøã àåää:  
הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב , בא וראה

לא יקרא שמך עוד יעקב "שכתוב , ישראל
ויקרא את ". "כי אם ישראל יהיה שמך

כמו שנאמר , זו שכינה, מי ויקרא, "שמו
, "ויאמר לו אלהים". "ויקרא אל משה"

 בכל למעלה בארנו שהרי ישראל נשלם
ואז התעלה בדרגתו ונשלם בשם , כראוי

והרי , "ויקרא את שמו ישראל"ועל זה , זה
  .נתבאר

á÷ äéì éø÷ á÷òé éæç àú" áéúëã ìàøùé ä
)é äì úéùàøá ( íà éë á÷òé ãåò êîù àø÷é àì

 àø÷éå ïàî åîù úà àø÷éå êîù äéäé ìàøùé
 äùî ìà àø÷éå øîà úàã äîë àúðéëù àã

éäìà åì øîàéå" ìéòì í]àðîé÷åà) [äåî÷åà( 
ìàøùéà ïéãëå úåàé à÷ãë àìëá íéìúùà àäã 

 àã ìòå àã àîùá íéìúùàå äéâøãá ÷ìúñà
ìàøùé åîù úà àø÷éåáøîúà àäå :  

. רבי אלעזר ורבי יוסי היו הולכים בדרך
ודאי מה , אמר רבי יוסי לרבי אלעזר

והוא , שאמרת שיעקב שלימות האבות הוא
, ישראלוקרא שמו , אחוז לכל הצדדים

לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם "וכתוב 
ויקרא את שמו "וכתוב , "ישראל יהיה שמך

למה חזר הקדוש ברוך הוא וקרא , "ישראל
והכל קראו לו יעקב , לו יעקב בכמה פעמים

ולא יקרא שמך "אם כך מה זה , כמו מקודם
פתח . יפה אמרת, אמר לו". עוד יעקב

יר כגבור יצא כאיש מלחמות יע' ה", ואמר
, אבל בא וראה, פסוק זה פרשוהו, "קנאה

כאיש ", היה צריך לכתוב גבור, "כגבור יצא"
. היה צריך לכתוב איש מלחמות, "מלחמות

בכל מקום זה רחמים ' ה, אלא הרי נתבאר
  ,ודאי

 øîà àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå øæòìà éáø
 á÷òéã úøîàã àä éàãå øæòìà éáøì éñåé éáø

éàå åäéà ïäáàã àîéìù ïéøèñ ìëì ãéçà åä
 ãåò êîù àø÷é àì áéúëå ìàøùé äéîù àø÷å
 úà àø÷éå áéúëå êîù äéäé ìàøùé íà éë á÷òé

á÷ øãäà éàîà ìàøùé åîù" á÷òé äéì àø÷å ä
 éà ïéîã÷ìîë á÷òé äéì ïåø÷ àìëå ïéðîæ äîëá

à á÷òé ãåò êîù àø÷é àìå åäî éëä" øéôù ì
 øîàå çúô úøîà à÷)âé áî äéòùé (åäé" ä

âë àø÷ éàä äàð÷ øéòé úåîçìî ùéàë àöé øåá
 äéì éòáî øåáâ àöé øåáâë éæç àú ìáà äåî÷åà
 àìà äéì éòáî úåîçìî ùéà úåîçìî ùéàë

åäé øîúà àä"éàãå åäéà éîçø øúà ìëá ä  

  ãò÷/à  
, ה"שהקדוש ברוך הוא שמו הוא הוי

וראינו ". הוא שמי' אני ה"שכתוב 
 בכל והוא דין, שלפעמים נקרא שמו אלהים

אלא בזמן שמתרבים הצדיקים . מקום

á÷"åäé ä" áéúëã åäéà äéîù ä) áî äéòùé
ç (åäé éðà" éø÷úà ïéðîæìã ïðéîçå éîù àåä ä

éîùéäìà ä" àðîæá àìà øúà ìëá àðéã àåäå í

                                                           

 ).א"נ(מ "א. ש אשתלים בכלא"ל הוא חסד וז"וא' ל ישראל היינו שיר אל שיר והוא גבור" רא
  ).ד"ש מז ע"הקדו(לא נעקר שם יעקב ממקומו שכן הוא נתקן בשלימות  ב
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. ונקרא בשם הרחמים, שמו' ה, בעולם
אלהים , ובזמן שמתרבים הרשעים בעולם

כך בזמן שיעקב . ונקרא בשם אלהים, שמו
, לא היה בין שונאים ולא היה בארץ אחרת

וכאשר היה בין שונאים או . קרא לו ישראל
עדיין , אמר לו. קרא לו יעקב, בארץ אחרת

, "לא יקרא"שכתוב , תיישב הדברלא ה
ומה שאמרת . והרי אנו קוראים לו

שכשהיה בין שונאים או בארץ אחרת קרא 
וישב יעקב "כתוב , בא וראה, לו יעקב

הרי לא היה , "בארץ מגורי אביו בארץ כנען
הרי בתחלה נאמר , אמר לו. בארץ אחרת

' כמו שהקדוש ברוך הוא לפעמים נקרא ה
כך גם לפעמים , ולפעמים נקרא אלהים

והכל , נקרא ישראל ולפעמים נקרא יעקב
לא יקרא "ומה שנאמר . בדרגות ידועות
אמר . להתיישב בשם זה, "שמך עוד יעקב

ולא יקרא עוד את "הרי כתוב , אם כך, לו
, אמר לו". שמך אברם והיה שמך אברהם

. ועל זה עומד באותו שם, "והיה"שם כתוב 
אם כי "אלא , אבל כאן לא כתוב והיה

ולא כתוב והיה שמך , "ישראל יהיה שמך
כל , ואפילו בפעם אחת מספיק לו, ישראל

. שכן שלפעמים כך ולפעמים כך
וכשהתעטרו בניו בכהנים ולוים והתעלו 

אז התעטר בשם זה , בדרגות עליונות
  .תמיד

åäé àîìòá ïéàëæ åàéâñàã" éø÷úàå äéîù ä
 àîìòá ïéáééç åàéâñàã àðîæáå éîçøã àîùá

éäìà"éäìàã àîùá éø÷úàå äéîù í" êë í
 äåä àìå ïéàðù ïéá äåä àì á÷òéã àðîæá
 ïéá äåä ãëå ìàøùé äéì éø÷ àøçà àòøàá

 á÷òé äéì éø÷ àøçà àòøàá åà ïéàðùà" ì
 àäå àø÷é àì áéúëã äìî àáùééúà àì ïééãò
 ïéàðù ïéá äåä ãëã úøîàã éàîå äéì ïðéø÷ ïðà
 áéúë éæç àú á÷òé äéì éø÷ àøçà àòøàá åà

)à æì úéùàøá ( åéáà éøåâî õøàá á÷òé áùéå
à àøçà àòøàá äåä àì àä ïòðë õøàá" àä ì

á÷ã äîë øîúà àúéîã÷á" éø÷úà ïéðîæì ä
åäé"÷úà ïéðîæìå äéäìà éø" ïéðîæì éîð éëä í

 ïéâøãá àìëå á÷òé éø÷à ïéðîæìå ìàøùé éø÷à
 á÷òé ãåò êîù àø÷é àì øîúàã äîå ïòéãé
 àä éëä éà äéì øîà àã àîùá àáùéúàì

 áéúë)ä æé íù ( íøáà êîù úà ãåò àø÷é àìå
 äéäå áéúë íúä äéì øîà íäøáà êîù äéäå

å áéúë àì àëä ìáà àîù àåääá àîéé÷ àã ìò
éäå àìà ä)é äì íù ( êîù äéäé ìàøùé íà éë

 àãç àðîæá åìéôàå ìàøùé êîù äéäå áéúë àìå
 ãëå êë ïéðîæìå êë ïéðîæìã ïëù ìë äéì éâñ
 ïéâøãá å÷ìúñàå éàåéìå éðäëá éåðá åøèòúà

øéãú àã àîùá øèòúà ïéãë ïéàìò:  
אמר לו רבי יוסי , בעוד שהיו הולכים

, להרי נתבאר שכשמתה רח, לרבי אלעזר
נטלה הבית מי שצריך להיתקן בשנים עשר 

אמר . למה מתה רחל מיד. שבטים כראוי
הרי להיות שכינה מתעטרת כראוי , לו

ובו שורה , ולהיות אם הבנים שמחה
ועל זה . לקחת הבית ולהיתקן) למעלה(

. בנימין הוא תמיד במערב ולא בצד אחר
ובו , ובו שורה להיתקן בשנים עשר שבטים

וסוד . קיע להודיע בארץשורה מלכות הר
בכל התחלה שבאה להתוודע היא , זה

ומשם , ועל זה יש בה דין של מות, בקשיות
כאן כשרוצה להיתקן ולקחת . מתישבת

ואחר כך נתקנה , נעשה דין ברחל, הבית
, כשרצה להודיע מלכות בארץ. להתיישב

à éìæà ååäã ãò" àä øæòìà éáøì éñåé éáø ì
 ïàî àúéá àìèð ìçø úúéî ãëã øîúà
 à÷ãë ïéèáù øñéøúá àð÷úúàì êéøèöàã

à ãéî ìçø úúéî éàîà úåàé"ìà éåäîì 
 íà éåäîìå úåàé à÷ãë àøèòúî àúðéëù

 àéøù äéáå äçîù íéðáä)àìéòì ( àúéá àìèðì
 àìå áøòîá øéãú àåä ïîéðá àã ìòå àð÷úúàìå
 øñéøúá àð÷úúàì àéøù äéáå àøçà àøèñá
 àòé÷øã àúåëìî àéøù äéáå ïéèáù

àúåøéù ìëá àã àæøå àòøàá àòãåîúùàìá 
 úéà àã ìòå åäéà åéù÷á àòãåîúùàì àéúàã
 àòá ãë àëä úáùéúà ïîúîå àúåîã àðéã äá

                                                           

ב דשכינה "ת מער"בדרך ר" רחל"עלי "מתה "' לעיל סוף פרשה ויצא ואפשר לרמוז בפ הכי מפורש א
ש שכינה במערב כי מערב רומז ליסוד "ט שמתה רחל ויש לרמוז במ"י וה"ת גימטריא אדנ"במערב וכן ס

 ).א"נ) (ן"מאי( ק"ו ודו"יקבהלב גימטריא שקי שהוא ביסוד ורומז "כנודע ותיבת במער
ש "הקדו(תחילה לכל מתעורר הדין , ותתגלה השכינה למטה בישראל, התפשטותכאשר מגיעה העת ל ב

  ).ד"מט ע



 øäæúéùàøá 

777 

ולא מתיישבת המלכות במקום , שורה בדין
לפי עד שמתעורר דין בשאול , כראוי
ואחר כך התיישבה המלכות , מעשיו

  .ונתקנה

 ìçøá àðéã ãéáòúà àúéá àìèðìå àð÷úúàì
 àòá ãë àáùéúàì úð÷úúà ïë øúáå
 àðéãá àéøù àòøàá àúåëìî àòãåîúùàì
 ãò úåàé à÷ãë àúëåãá àúåëìî úáùéúà àìå
 øúáìå éåãáåò íåôì ìåàùá àðéã øòúàã

úð÷úúàå àúåëìî úáùéúà:  
כל התחלה קשה ואחר כך , בא וראה

שכל , בראש השנה ההתחלה קשה. נוחה
 ,העולם נדון כל אחד ואחד לפי מעשיו

משום . סליחה וכפורים, ואחר כך נוחה
ועל זה דיניו , שהראשית היא משמאל

ועל זה , ואחר כך מתעורר הימין, קשים
ולעתיד לבא עתיד הקדוש . נעשית נוחה

ברוך הוא להתעורר בשלוה על שאר עמים 
ואחר כך יתחזק , עובדי כוכבים ומזלות

כגבור ' ה"זהו שכתוב . עליהם בדין קשה
ת יעיר קנאה יריע אף יצא כאיש מלחמו

בתחלה , "'ה". "יצריח על אויביו יתגבר
. ולא גבור, "כגבור"ואחר כך , שהוא רחמים
ולא איש " כאיש מלחמות"ואחר כך 

אחר כך יתגלה החזק עליהם . מלחמות
יריע אף "שכתוב , ויתחזק להשמיד אותם
' ויצא ה"וכתוב , "יצריח על אויביו יתגבר

, "ו ביום קרבונלחם בגוים ההם כיום הלחמ
מי זה בא מאדום חמוץ בגדים "וכתוב 
  .'וגו" מבצרה

 àçééð øúáìå óé÷ú àúåøéù ìë éæç àú
 ïãúà àîìò ìëã óé÷ú àúåøéù äðùä ùàøá
 äçéìñ àçééð øúáìå éåãáåò íåôì ãçå ãç ìë
 àã ìòå àìàîùî åäéà àúåøéùã ïéâá éøåôëå
 éåä àã ìòå àðéîé øòúà øúáìå ïéôé÷ú éåðéã

å àçééðá÷ ïéîæ éúàã àðîæì" àçééðá àøòúàì ä
åëò ïéîò øàù ìò" åäééìò ó÷úúé øúáìå í

 áéúëã àåä àãä àéù÷ àðéãá)âé áî äéòùé (
åäé" äàð÷ øéòé úåîçìî ùéàë àöé øåáâë ä

åäé øáâúé åéáéåà ìò çéøöé óà òéøé" ä
 øåáâ àìå øåáâë øúáìå éîçø åäéàã àúéîã÷á

åîçìî ùéà àìå úåîçìî ùéàë øúáìå øúáì ú
 ïåì äàöéùì ó÷úúéå åäééìò àô÷åú éìâúà

 áéúëã)íù ( øáâúé åéáéåà ìò çéøöé óà òéøé
 áéúë)â ãé äéøëæ (åäé àöéå" íää íéåâá íçìðå ä

 áéúëå áø÷ íåéá åîçìä íåéë)à âñ äéòùé ( éî
åâå äøöáî íéãâá õåîç íåãàî àá äæ':  

ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו "
רבי יהודה ". רא לו בנימיןבן אוני ואביו ק

למעוז ביום צרה וידע ' טוב ה", פתח ואמר
אשרי חלקו של האיש שמתחזק ". חוסי בו

בשביל שהחוזק של , בקדוש ברוך הוא
טוב "ובארוהו . הקדוש ברוך הוא הוא חזק

, "למעוז". "לכל' טוב ה"כמו שנאמר , "'ה
  ומעוז"שכתוב , זהו חזק שיש בו ישועות

 äùôð úàöá éäéå ïá åîù àø÷úå äúî éë
 ïîéðá åì àø÷ åéáàå éðåà)çé äì úéùàøá(  éáø

 øîàå çúô äãåäé)æ à íåçð (ä áåè ' íåéá æåòîì
 ùð øáã äé÷ìåç äàëæ åá éñåç òãåéå äøö

á÷á äéá ó÷úúàã" àùãå÷ã àô÷åúã ïéâá ä
ä áåè äåî÷åàå àô÷åú åäéà àåä êéøá ' äîë

 øîà úàã)è äî÷ íéìäú (åäé áåè"ì ìëì ä æåòî
 áéúëã úåòåùé äéá úéàã àô÷åú àåä àã) íù

ç çë (æåòîå  
  ãò÷/á  

ביום , "ביום צרה", "ישועות משיחו הוא
של מצוקה שמציקים שאר העמים 

  .לישראל

 å÷òã àîåéá äøö íåéá àåä åçéùî úåòåùé
ìàøùéì ïéîò øàù ïé÷òã:  

התרפית ביום צרה ", בא וראה מה כתוב
 מי שמרפה ,"התרפית"מה זה ". צר כחכה

. ידיו מהקדוש ברוך הוא שלא להתחזק בו
יחזיק , ואיך יחזיק האדם בקדוש ברוך הוא

מחזיק , שכל מי שמחזיק בתורה, בתורה
כביכול נותן חוזק לכנסת , בעץ החיים

ואם הוא יתרפה . ישראל להתחזק

 áéúë äî éæç àú)é ãë éìùî ( íåéá úéôøúä
 éåãé éôøúàã ïàî úéôøúä éàî äëçë øö äøö

á÷î" ùð øá ó÷úé êéäå äéá àô÷úúàì àìã ä
á÷á äéá" ä>àúééøåàá óé÷úéìëã  <)ìëã (

]àìà[ ó÷úúà àúééøåàá ó÷úúàã ïàî 
 úñðëì àô÷åú áäé ìåëéáë ééçã àðìéàá
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אם הוא ". התרפית", מה כתוב, מהתורה
, "ביום צרה צר כחכה", התרפה מן התורה

כביכול דוחק את , תבא לו מצוקהביום ש
, דבר אחר. השכינה שהיא כחו של העולם

בשעה שאדם , בא וראה, "צר כחכה"
, מתרפה מן התורה והולך בדרך לא כשרה

כמה בעלי ריב מוכנים לו להיות לו 
ואפילו נשמת האדם , קטגורים ביום צרה

, שהיא כח וחזק שלו היא בעל ריב כנגדו
. וא צר אליומשום שה, "צר כחכה"שכתוב 

בשעה שאדם הולך בדרכי , אמר רבי אבא
כמה , התורה וכל דרכיו מתוקנות כראוי
  .סנגורים עומדים עליו להזכירו לטוב

 àúééøåàî éôøúé àåä éàå àô÷úúàì ìàøùé
 àúééøåà ïî éôøúà åäéà éà úéôøúä áéúë äî
 å÷ò äéì éúééã àîåéá äëçë øö äøö íåéá

 ÷éçã ìåëéáë]äì) [äéì(àúðéëùì à àìéç åäéàã 
ëçë øö øçà øáã àîìòã àúòùá éæç àú ä

 àìã àçøàá ìéæàå àúééøåàî éôøúà ùð øáã
 äéì éåäîì äéì ïéðéîæ åááã éìòá äîë àøùë

å÷òã àîåéá ïéøåâéè÷á ùð øáã äéúîùð åìéôàå 
 åááã éøàî åäéà äéìéã àô÷åúå àìéç åäéàã
 äéáâì øö åäéàã ïéâá äëçë øö áéúëã äéìá÷ì
 éçøàá ìéæà ùð øáã àúòùá àáà éáø øîà

éøåàã äîë úåàé à÷ãë ïð÷úúî éåçøà ìëå àúé
áèì äéì àøëãàì äéìò ïéîéé÷ ïéøåâéðñ:  

אם יש עליו מלאך מליץ ", פתח ואמר
אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחוננו 

". ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר
וכי לא גלוי , בפסוקים הללו יש להתבונן

הכל לפני הקדוש ברוך הוא שהוא צריך 
אלא ודאי .  לפניו טוב או רעמלאך שיאמר

שכאשר יש לאדם סנגורים להזכיר , שצריך
, קטגורים) לאדם(זכות שלו לפניו ואין לו 

ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת "אז 
בפסוק הזה , בא וראה". מצאתי כופר

אם יש עליו "כתוב . תמצא בירור הדבר
, יפה הוא, אם לא היה כתוב יותר, "מלאך
מלאך מליץ אחד "כתוב ] כעת שכן[אבל 

זהו המלאך הממונה עם , ומיהו, "מני אלף
יפול מצדך "שכתוב , האדם בצד שמאל

שכתוב אחריו , וזהו צד שמאל, "אלף
זהו , "אחד מני אלף"אבל ". ורבבה מימינך"

אלף ) שהוא(שהוא אחד מאותם , יצר הרע
משום שהוא עולה , שהיו לצד שמאל

אם בן אדם , ועל זה. למעלה ונוטל רשות
אותו יצר הרע הוא עבד , הולך בדרך אמת

טוב נקלה ועבד "שכתוב , כמו שנאמר, לו
ואומר , אז הוא עולה ונעשה סנגור, "לו

ואז , לפני הקדוש ברוך הוא זכות על האדם
פדעהו מרדת ", הקדוש ברוך הוא אומר

משום , ועם כל זה לא חוזר ריקם". שחת
שנותנים לו אחר לשלוט עליו ולקחת ממנו 

משום שהקדים חטאי האיש , מתואת נש
זהו שכתוב . והוא כופר על זה, ההוא

 øîàå çúô)âë âì áåéà (íà êàìî åéìò ùé 
 åððåçéå åøùé íãàì ãéâäì óìà éðî ãçà õéìî
 éðä øôë éúàöî úçù úãøî åäòãô øîàéå
 àìë éìâúà àì éëå åäá àìëúñàì úéà éàø÷

á÷ éî÷" äéî÷ àîééã àëàìîì êéøö åäéàã ä
 äéì úéà ãëã êéøèöà éàãå àìà ùéá åà áè
 àìå äéî÷ äéãéã åëæ àøëãàì ïéøåâéðñ ùð øáì

 äéì úéà)ìùð øá ( øîàéå åððçéå ïéãë ïéøåâéè÷
 éàäá éæç àú øôë éúàöî úçù úãøî åäòãô
 åéìò ùé íà áéúë äìîã àøéøá çëùú àø÷

åä úåàé øéúé áéúë àì éà êàìîà êàìî ìáà 
 àåä àã åäéà ïàîå áéúë óìà éðî ãçà õéìî
 àìàîù øèñá ùð øáã äéîò àðîîã êàìî

 áéúëã)æ àö íéìäú ( àãå óìà êãöî ìåôé àåä
 àìàîùã àøèñ]äéøúá áéúëã) [áéúëå( 

 øöé àåä àã óìà éðî ãçà ìáà êðéîéî äááøå
 ïåðéàî ãçà åäéàã òøä)åäéàã (]ååäã óìà[ 

 ìéèðå àìéòì ÷éìñ åäéàã ïéâá àìàîù øèñì
 èåù÷ çøàá ìéæà ùð øá éà àã ìòå åùø

]å[ øîúàã äîë åì ãáò åäéà òøä øöé àåää
 áéúëã)è áé éìùî (äì÷ð áåè ïéãë åì ãáòå 

á÷ éî÷ øîàå àøåâéðñ ãéáòúàå ÷éìñ åäéà" ä
á÷ ïéãë ùð øáã äéìò åëæ" úãøî åäòãô øîà ä

 ïéâá àéð÷éøá øãäà àì àã ìë íòå úçù

                                                           

ואפשר דהכונה כי . מ"א. כה תרי מלי כי השכינה נקראת כה כנודע בפרשה בלק"ל דדריש צר כח"ר א
 ).א"נ(' ל בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת וכו"ש רז"צטערת כממהשכינה 

ל דהנשמה אינה נכנסת באדם אלא עומדת עליו ורואה מעשיו ומגדת "זו "ש מהרח" יכון מאד במב
 ).א"נ) (ן"מאי(ש איהו מארי דבבו לקבליה "למעלה וז
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, דבר אחר. לפדות אותו, "מצאתי כופר"
היא , אותה זכות שאמרת, "מצאתי כופר"

עליו כופר לפדות אותו שלא ירד לגיהנם 
ולכן צריך לאדם ללכת בדרך , ולא ימות

  .אמת כדי שיהיה לו הקטגור סנגור

 ìåèéìå éåìò äàèìùì àøçà äéì áéäéúàã
 øá àåääã éåáåç íéã÷àã ïéâá äéðî äéúîùð
 éúàöî áéúëã àåä àãä éàä ìò øôë åäéàå ùð

ì éãôîì øôë àåää øôë éúàöî øçà øáã äé
 àìã äéì éãôîì øôë äéìò åäéà úøîàã åëæ
 øáì äéì éòáî àã ìòå úåîé àìå íðäéâì úåçé

 èåù÷ çøàá êäéîì ùð>å< àåää äéì àäéã ïéâá
àøåâéðñ àéøåâéè÷:  

כדוגמא זו ישראל ביום הכפורים 
שנותנים לו שעיר ומתעסקים עמו עד 

יד ועולה ומע, שהופך להיות להם עבד
עדות לפני הקדוש ברוך הוא ונעשה להם 

אם רעב שנאך ", ועל זה אמר שלמה. סנגור
ועל ". האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים

, "ביום צרה"ולכן . היצר הרע הזה נאמר
כביכול , כשבן אדם מתרפה מן התורה

דוחק את הקדוש ברוך הוא עם אותו יצר 
צר , "צר כחכה. "הרע שהוא נעשה קטגור

משום שהתקרב לפניו לקטרג , כח כה
  .ונחלש הכח

 äéì éáäéã éøåôëã àîåéá ìàøùé àã àðååâë
 åäì ãáò øãäúàã ãò äéãäá å÷éñòúàå øéòù

á÷ éî÷ àúåãäñ ãéäñå ÷éìñå" åäì ãéáòúàå ä
 äîìù øîà àã ìòå àøåâéðñ)éìùîàë äë  ( íà

 íéî åä÷ùä àîö íàå íçì åäìéëàä êàðù áòø
éâáå øîúà òøä øöé éàä ìòå ãë äøö íåéá àã ï

 äéì ÷éçã ìåëéáë àúééøåàî éôøúà ùð øá
á÷" ãéáòúà åäéàã òøä øöé àåääã äéãäá ä

 äëçë øö àøåâéè÷)é ãë éìùî ( ïéâá äë çë øö
àìéç ùìçúàå àâøè÷ì äéî÷ áø÷úàã:  

, "למעוז ביום צרה' טוב ה", בא וראה
זה יעקב כשבא עליו , "ביום צרה"מה זה 

כשבאה , "חוסי בוויודע . "עשו לקטרגו
אין המקטרג , ובא וראה. עליו צרת דינה

ובא . נמצא על האדם אלא בשעת סכנה
משום שיעקב אחר נדרו שנדר לפני , וראה

התחזק הדין על ידי , הקדוש ברוך הוא
  ,המקטרג שקטרג על יעקב

 éæç àú)æ à íåçð (åäé áåè" äøö íåéá æåòîì ä
 åùò äéìò àúà ãë á÷òé àã äøö íåéá éàî
 å÷ò äéìò àúà ãë åá éñåç òãåéå äéì àâøè÷ì

ðéããà øáã äéìò çëúùà àâøè÷î úéì éæç àúå 
 á÷òéã ïéâá éæç àúå äðëñã àðîæá àìà ùð

á àùãå÷ éî÷ øéãðã äéøãð øçà" ó÷úúà ä
á÷òéã äéìò âéøè÷ã àâøè÷îã àãé ìò àðéã  

  äò÷/à  
ותבע דין בשעת הסכנה שהיתה בה 

והרי ,  הואאמר לפני הקדוש ברוך. ברחל
והריהו חזק , יעקב נדר נדרו ולא שילם

ולא , מהכל בעושר ובבנים ובכל מה שצריך
ולא לקחת ממנו , שילם נדרו שנדר לפניך

מה ". ותלד רחל ותקש בלדתה", מיד. עונש
שהתקשה הדין למעלה אצל , "ותקש"זה 

, ולמה, ונענש יעקב בזה, מלאך המות
ואם אין לך לשלם למה "משום שכתוב 

ועל זה מתה רחל , "ח משכבך מתחתיךיק
  .ונמסר הדין על ידי מלאך המות

åäã äðëñã àúòùá àðéã àòáåä ]ìçø [
)ìéçã(á÷ äéî÷ øîà äá " øãð á÷òé àäå ä

 àøúåòá àìëî óé÷ú åäéà àäå íéìù àìå äéøãð
 äéøãð íéìù àìå êéøèöàã äî ìëá ïéðááå
 ãéî äéðî àùðåò úáñð àìå êî÷ øãðã

)æè äì úéùàøá(  éàî äúãìá ù÷úå ìçø ãìúå
 úåîä êàìî éáâ àìéòì àðéã éù÷úàã ù÷úå

àîòè éàî éàäá á÷òé ùðòúàåà áéúëã ïéâá 
)æë áë éìùî ( ç÷é äîì íìùì êì ïéà íàå

 øñîúàå ìçø úúéî àã ìòå êéúçúî êáëùî
úåîä êàìîã àãé ìò àðéã:  

ãáò äî åùò àúàã àúòùá éæç àúå , מה עשה, בשעה שבא עשו, ובא וראה

                                                           

דבשביל דמשהה הנדר אינה מתה ' ה דף ו"ק דר"אמנם גמרין סבר פ. ז"רא רבה פרשה לק הכי אמרו בויא
) ן"מאי (ג"ע' שיו לסנהדרין דף חן בחידו"שם והר' ש התוס"ומפיק לה מדכתיב בך חטא ולא באשתך וכמ

 ).א"נ(
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 ראשונה וישם את השפחות ואת ילדיהן"
ואת לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ואת 

משום שפחד על , למה". יוסף אחרונים
רחל שלא יסתכל אותו רשע ביופיה ולא 

ותגשנה ", עוד מה כתוב. יקטרג לו עליה
השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין ותגש גם 

. נשים מלפני גברים, "לאה וילדיה וישתחוו
ואחר נגש יוסף ", אבל ברחל מה כתוב

, והוא כסה עליה, יוסף מלפני אמו, "חלור
בן פורת יוסף בן פורת עלי "ועל זה כתוב 

עלי . "שהגדיל גופו וכסה על אמו, "עין
וכאן נענשה . עלי עין של אותו רשע, "עין

, על ידי היצר הרע שקטרג בשעת הסכנה
וזה קשה , ונענש יעקב על נדר שלא שלם
ומנין לנו . ליעקב מכל הצרות שעברו עליו

מתה עלי "שכתוב , זה קרה בגלל יעקבש
  .על שאחרתי נדרי, עלי ודאי, "רחל

)á âì úéùàøá ( ïäéãìé úàå úåçôùä úà íùéå
 ìçø úàå íéðåøçà äéãìéå äàì úàå äðåùàø
 äìò ìéçãã ïéâá àîòè éàî íéðåøçà óñåé úàå
 àìå äìéã åøéôùá òùø àåää ìëúñé àìã ìçøã

÷é áéúë äî åú äìò äéì âøè)å íù(ùâúå äð 
 äàì íâ ùâúå ïéåçúùúå ïäéãìéå äðä úåçôùä
 ìçøá ìáà ïéøáåâ éî÷î ïéùð ååçúùéå äéãìéå

 áéúë äî)æ íù ( ìçøå óñåé ùâð øçàåå óñåé
 áéúë àã ìòå äìò àôç åäéàå äéîà éî÷î)íù 

áë èî ( éâñàã ïéò éìò úøåô ïá óñåé úøåô ïá
îà ìò àôçå äéôåâ àåääã àðéò éìò ïéò éìò äé

 âøè÷ã òøä øöéã àãé ìò úùðòúà àëäå òùø
 àìã àøãð ìò á÷òé ùðòúàå äðëñã àúòùá
 åøáòã å÷ò ìëî á÷òéì äéì àéù÷ àãå íéìù

 áéúëã äåä á÷òéã äéðéâáã ïìðîå äéìò) çî íù
æ (éøãð úéøçàã ìò éàãå éìò ìçø éìò äúîà:  

קללת חנם לא "כתוב , רבי יוסי אמר
שאם קללת , ו"ובארוהו לו בוא, "אתב

כיון , אפילו שלא התכוון בה, צדיק היא
שיצאה מפיו אותו יצר הרע נטל אותה 

עם ", יעקב אמר. וקטרג בה בשעת הסכנה
ואף על ". אשר תמצא את אלהיך לא יחיה

, גב שהוא לא היה יודע מי נטל אותו דבר
, אותו שטן שנמצא תמיד אצל בני אדם

ולם לא יפתח אדם פיו לע, ועל זה שנינו
משום שנוטל אותו הדיבור ומקטרג , לשטן

כל שכן מלה של חכם , בו למעלה ולמטה
ועל שני אלה נענשה , או מלה של צדיק

  .רחל

 áéúë øîà éñåé éáø)á æë éìùî ( íðç úìì÷
éåá åì äåî÷åàå àáú àì" å>éàã <)éàå( úìì÷ 

 à÷ôðã ïåéë äá ïåëúà àìã åìéôà àéä à÷éãö
 äéîåôî äá âøè÷å òøä øöé àåää äì ìèð

 øîà á÷òé äðëñã àúòùá)áì àì úéùàøá (
 áâ ìò óàå äéçé àì êéäìà úà àöîú øùà íò
 àåää äìî àéääì äì ìéèð òãé äåä àì åäéàã

 øéãú åäééáâ çëúùàã ïèù>éðáá <)éðáã( àùð 
 äéîåô ùð øá çúôé àì íìåòì ïðéðú àã ìòå

 âøè÷å äìî àéää ìéèðã ïéâá àðèùì àìéòì äá
 ìòå à÷éãöã äìî åà íëçã äìî ïëù ìë àúúå

ìçø úùðòúà ïéìà ïéøú:  
אמר רבי ". ויהי בצאת נפשה כי מתה"
" ויהי בצאת נפשה"וכי כיון שאמר , אבא

] לומר את זה[אלא צריך , לא ידענו כי מתה
ומתה רחל , משום שלא חזרה לגופה יותר

משום שיש בני אדם שנשמתם , מיתת הגוף
כמו שנאמר , חוזרת למקומהיוצאת ו

נפשי ", "ויצא לבם", "ותשב נפשו אליו"
אבל ". לא נותרה בו נשמה", "יצאה בדברו

זו יצאה נשמתה ולא חזרה למקומה ומתה 
הקשיות של , "ותקרא שמו בן אוני. "רחל

ויעקב החזיר אותו וקשר . הדין שנגזר עליה

éäéåá äúî éë äùôð úàöá )íùçé äì (  øîà
 àì äùôð úàöá éäéå øîàã ïåéë éëå àáà éáø
 úøãäà àìã ïéâá êéøèöà àìà äúî éë àðòãé
 úéàã ïéâá àôåâ úúéî ìçø úúéîå øéúé àôåâì

 àùð éðá åäééøúàì ïøãäàå åäééúîùð é÷ôðã
 øîà úàã äîëå)ù"áé ì à ( áùúåùôðåâ åéìà 

)çë áî úéùàøá ( íáì àöéå)æ ä øéù ( éùôð
åøáãá äàöéã) î"æé æé à ( äîùð åá äøúåð àì

 äøúàì úøãäà àìå äúîùð ú÷ôð éàä ìáà

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ש נ ע"הקדו(וכן לשכינה , אמנם יצאה על ידי זה תועלת גדולה לרחל עצמה א
 ).הערת הזוהר(ב ” קנה עב
 ).הערת הזוהר(ק ותשב רוחו אליו "לפנינו בקרא רוחו ובדפוס ירושלים איתא גם בזוה ג
 ).א"נ() ד"דניאל יו( ויש מגיהים ונשמה לא נשארה בי ד
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משום שצריך לקשר המערב , אותו לימין
צד של מ, ב שהוא בן אוניואף על ג, לימין

שהרי התקשרה , בן ימין הוא, הדין הקשה
הרי , ונקברה בדרך כמו שנתבאר, בימין

אבל לאה לא , התגלתה מיתתה וקבורתה
ואף על גב , התגלתה מיתתה וקבורתה

, שארבע האמהות הללו יש להם סוד
". ויצב יעקב מצבה על קבורתה. "ובארוהו

כסה משום שלא הת, למה, אמר רבי יוסי
מקומה עד היום שעתיד הקדוש ברוך הוא 

עד , "עד היום"כמו שנאמר , להחיות מתים
  .אותו יום ממש

ìçø úúéîå) çé äì úéùàøá( ïá åîù àø÷úå 
÷òéå äìò øæâúàã àðéãã åéù÷ã éðåà øãäà á

 êéøèöà áøòîã ïéâá àðéîéì äéì øéù÷å äéì
 éðåà ïá åäéàã áâ ìò óàå àðéîéì äéì àøù÷ì

î àðéîéá àäã åäéà ïéîé ïá àéù÷ àðéãã àøèñ
 éàä øîúàã äîë àçøàá úøá÷úàå úøù÷úà
 àì äàì ìáà äúøåá÷å äúúéî àéìâúà
 éðäã áâ ìò óàå äúøåá÷å äúúéî àéìâúà

àäå ïåì úéà àæø ïäîà òáøàäåî÷åà à 
)ë äì úéùàøá ( äúøåá÷ ìò äáöî á÷òé áöéå

 àéñëúà àìã ïéâá àîòè éàî éñåé éáø øîà
 àééçàì àåä êéøá àùãå÷ ïéîæã àîåé ãò äøúà
 àîåé àåää ãò íåéä ãò øîúàã äîë àééúî

ùîî:  
עד יום שתחזור שכינה , רבי יהודה אמר

כמו שנאמר , מגלות ישראל באותו מקום
ושבו בנים '  נאם הויש תקוה לאחריתך"

וזו שבועה שנשבע לה הקדוש ". לגבולם
ועתידים ישראל כשישובו , ברוך הוא

מהגלות לעמוד על אותה קבורת רחל 
כמו שהיא בכתה על גלות , ולבכות שם

בבכי יבאו "ועל זה כתוב , ישראל
כי יש "וכתוב ', וגו" ובתחנונים אובילם

  ובאותה". שכר לפעולתך

îåé ãò øîà äãåäé éáø àúðéëù øãäúã à
 øîà úàã äîë øúà àåääá ìàøùéã ïåäúåìâá

)åè àì äéîøé (åäé íàð êúéøçàì äå÷ú ùéå" ä
á÷ äì éîåàã äàîåà àãå íìåáâì íéðá åáùå" ä

 ìò àîéé÷ì àúåìâ ïî ïåáåúé ãë ìàøùé ïéðéîæå
 éäéàã äîë ïîú éëáîìå ìçøã äøåá÷ àéää

 áéúë àã ìòå ìàøùéã ïåäúåìâ ìò úàëá) íù
ç(åâå íìéáåà íéðåðçúáå åàáé éëáá  ' áéúëå
)åè íù (àéääáå êúìåòôì øëù ùé éë  

  äò÷/á  
לשמוח , שהיא בדרך, שעה עתידה רחל
  .ובארוהו החברים, בישראל ועם השכינה

 åäá éãçîì àçøàá éäéàã ìçø úðéîæ àúòù
àééøáç äåî÷åàå àúðéëù íòå ìàøùéá:  

ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא וילך "
בן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ראו

רבי ". ישראל ויהיו בני יעקב שנים עשר
ויהי בשכון ישראל בארץ ", אלעזר אמר

ונטלה הבית , שהרי לאה ורחל מתו, "ההיא
וכי יעלה על דעתך שראובן הלך . מי שנטלה

, אלא כל ימי לאה ורחל. ושכב עם בלהה
שכינה , ועכשיו שמתו, שכינה שרתה עליהן

במשכן , ושורה בבית, רדה מהביתלא נפ
ואף על גב ששכינה רצתה . של בלהה

אלמלא יעקב לא נמצא , לקחת הבית כראוי
לא שורה שכינה בגלוי , בזווג זכר ונקבה

ועל זה עמדה שכינה במשכן של , בבית
משום שראה שבלהה , ובא ראובן. בלהה

ועל , הלך ובלבל המטה, ירשה מקום אמו
וישכב את "בו שעמדה שכינה עליה כתוב 

 ïáåàø êìéå àéää õøàá ìàøùé ïåëùá éäéå
øùé òîùéå åéáà ùâìô ääìá úà áëùéå ìà

 øùò íéðù á÷òé éðá åéäéå)áë äì úéùàøá ( éáø
 àéää õøàá ìàøùé ïåëùá éäéå øîà øæòìà
 ìéèðã ïàî àúéá àìèðå åúéî ìçøå äàì àäã
 äãäá áéëùå ìéæà ïáåàøã êúòã à÷ìñ éëå
 àúðéëù ìçøå äàìã àîåé ìë àìà ääìáã

 àúùäå åäééìò àééøù]åúéîã) [úúéîã( 
ùå àúéá ïî úùøôúà àì àúðéëù àúéáá àéø

 àéòá àúðéëùã áâ ìò óàå ääìáã àðëùîá
 úåàé à÷ãë àúéá àìèðì)å( àì á÷òé àìîìà

 àúðéëù àéøù àì àá÷åðå øëã àâååæá çëúùà
 àúðéëù àîéé÷ àã ìòå àúéáá àéìâúàá

 ïáåàø àúàå ääìáã àðëùîá)å( àîçã ïéâá
                                                                                                                                                                                     

 ?פסקא חדשה##* א
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שישן על אותה , רבי ייסא אמר". בלהה
ולכן לא , מטה ולא חשש לכבוד השכינה

ובא הפסוק ועשה , נפגם מחשבון השבטים
, "בכור יעקב ראובן"לכן כתוב , חשבון

  .עשה אותו ראש לכל השבטים) והפסוק(

 äéîàã àøúà àúøé ääìáã]å[ ìáìáå ìæà
 äìò àúðéëù àîéé÷ã ìòå àñøò äéá áéúë

 ìò íéàðã øîà àñéé éáø ääìá úà áëùéå
 ïéâáå àúðéëùã àø÷éì ùééç àìå àñøò àåää
 àø÷ àúàå ïéèáùã àðáùåçî íéâôúà àì êë

 áéúë êë ïéâá àðáùåç ãéáòå)âë íù ( øåëá
ïéèáù ìëã àùéø ãáò åäéàå ïáåàø á÷òé:  

כי ישרים דרכי ", רבי יהודה פתח ואמר
 ברוך הוא כולם כל דרכי הקדוש', וגו" 'ה

ובני העולם לא יודעים , ישרים ודרכי אמת
ועל זה , ולא משגיחים על מה הם עומדים

משום שהם יודעים , "וצדיקים ילכו בם"
, דרכי הקדוש ברוך הוא ועוסקים בתורה

הוא יודע והולך , שכל מי שעוסק בתורה
. שלא סוטה ימינה ושמאלה, בהם

אלה הם הרשעים , "ופושעים יכשלו בם"
שלא עוסקים בתורה ולא מסתכלים בדרכי 

ולא יודעים לאן הדרכים , הקדוש ברוך הוא
ומשום שלא יודעים להסתכל ולא , הולכות

הם נכשלים בהם באותם , עוסקים בתורה
  .דרכיו בעולם הזה ובעולם הבא

 øîàå çúô äãåäé éáø)é ãé òùåä ( íéøùé éë
åäé éëøã"åâå ä 'á÷ã éåçøà ìë" íéøùé åäìë ä

øàå ïéçéâùî àìå ïéòãé àì àîìò éðáå èåù÷ éåç
 íá åëìé íé÷éãöå àã ìòå ïéîéé÷ ïåðéà äî ìò

á÷ã éåçøà ïéòãé ïåðéàã ïéâá" éìãúùîå ä
 åäéà àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìëã àúééøåàá
 àìàîùìå àðéîéì éèñ àìã åäá ìéæàå òãé
 àìã ïéáééç ïåðéà ïéìà íá åìùëé íéòùåôå

ñî àìå àúééøåàá éìãúùî éåçøàá ïìëú
á÷ã" àìã ïéâáå ïéìæà éçøåà ïàì ïéòãé àìå ä

 ïåðéà àúééøåàá éìãúùî àìå àìëúñàì éòãé
 àîìòáå àîìò éàäá éåçøà ïåðéàá åäá éìùë

éúàã:  
, כל אדם שעוסק בתורה, בא וראה

נשמתו עולה , כשיוצא מן העולם הזה
של ) שהם בתורה(באותם דרכים ושבילים 

בילים של התורה ואותם דרכים וש, התורה
ואותם שיודעים דרכי התורה , הם ידועים

, בעולם הזה ילכו בהם באותו עולם
ואם לא עסקו . כשיצאו מן העולם הזה

בתורה בעולם הזה ולא יודעים דרכים 
כשיצאו מן העולם הזה לא ידעו , ושבילים

ונכשלים , ללכת באותם דרכים ושבילים
ואז ילך בדרכים אחרות שאינן דרכי . בהם

ויתעוררו אליו בכמה דינים ויענש , התורה
, ומי שעוסק בתורה מה כתוב. בהם

בשכבך תשמור עליך והקיצות היא "
התורה תשמור , בקבר, "בשכבך". "תשיחך

, "והקיצות", עליך מדין אותו העולם
כשהקדוש ברוך הוא יעורר רוחות ונשמות 

היא , "היא תשיחך"אז , להחיות מתים
ביל שיקומו אותם תהיה סנגור על הגוף בש

ואלה הם , גופים שעסקו בתורה כראוי
כמו שנאמר , שיקומו בתחלה לחיי עולם

ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי "
משום , ואלה הם לחיי עולם. 'וגו" עולם

  .שעסקו בחיי עולם שהיא התורה

 ãë àúééøåàá ìãúùàã ùð øá ìë éæç àú
çøà ïåðéàá à÷ìñ äéúîùð àîìò éàäî ÷éôð ïé

 ïéìéáùå)àúééøåàá ïåðéàã (] ïåðéàå àúééøåàã
 ïéìéáùå ïéçøà>àúééøåàã<ïåðéà ïòéãé [ ïåðéàå 

 åäá ïåëäé àîìò éàäá àúééøåàã éåçøà éòãéã
 àì éàå àîìò éàäî ïå÷ôé ãë àîìò àåääá
 ïéòãé àìå àîìò éàäá àúééøåàá åìãúùà
 ïåòãðé àì àîìò éàäî ïå÷ôé ãë ïéìéáùå ïéçøà

àá êäéîì ïéãë ïåäá ïéìùëå ïéìéáùå ïéçøà ïåðé
 ïéçøà ïåðéà åàìã ïéðøçà ïéçøàá êäé
 åäá ùðòúàå ïéðéã äîëá äéì ïåøòúéå àúééøåàã

 áéúë äî àúééøåàá ìãúùàã ïàîå) å éìùî
áë ( êçéùú àéä úåöé÷äå êéìò øåîùú êáëùá

 àðéãî êéìò øåöú àúééøåà àøá÷á êáëùá
á÷ ãë úåöé÷äå àîìò àåääã"òúé ä ïéçåø ø

 àéä êçéùú àéä ïéãë àééúî àééçàì ïéúîùðå
 ïåîå÷éã ïéâá àôåâ ìò àéøåâéðñ àäú] ïéôåâ ïåðéà

>åìãúùàã <åçëúùàã úåàé à÷ãë àúééøåàá 
ïåîå÷éã ïåðéà ïéìàå[ äîë àîìò ééçì àúéîã÷á 

 øîà úàã)á áé ìàéðã ( úîãà éðùéî íéáøå
åâå íìåò ééçì äìà åöé÷é øôò 'çì ïåðéà ïéìàå éé

àúééøåà éäéàã íìåò ééçá å÷ñòúàã ïéâá íìåò:  
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אותו , כל אלו שעסקו בתורה, ובא וראה
, ולמה, הגוף יתקיים והתורה תגן עליו

משום שבאותה שעה יעורר הקדוש ברוך 
, הוא רוח אחת שכלולה מארבע רוחות

ואותה רוח הכוללת ארבע רוחות תזדמן 
לכל אותם שעסקו בתורה להחיותם ברוח 

, ואם תאמר. יל שיתקיים לעולמיםזו בשב
למה , "מארבע רוחות באי הרוח"הרי כתוב 

בא . שהרי כולם מתו כמקודם, לא התקיימו
אותו זמן שהקים הקדוש ברוך הוא , וראה

זמן (אותו , על ידי יחזקאל אותם המתים
אף על גב שהיה מארבע , רוח) העתיד
אלא , לא ירד לקיימם בקיום, רוחות

וש ברוך הוא להחיות להראות שעתיד הקד
  ולקיימם ברוח, מתים באותה צורה

 àåää àúééøåàá åìãúùàã ïåðéà ìë éæç àúå
 àîòè éàî äéìò ïéâú àúééøåàå íéé÷úé àôåâ

á÷ øòúé àúòù àéääáã ïéâá" àçåø ãç ä
 ìéìëã àçåø àåääå ïéçåø òáøàî ìéìëã

 ïéçåø òáøàî]ïîãæà) [åðîãæà( ïåðéà ìëì 
àì àúééøåàá åìãúùàã àçåø éàäá ïåì àééç

áéúë àä àîéú éàå ïéîìòì íéé÷úéã ïéâáà 
)è æì ìà÷æçé ( éàîà çåøä éàá úåçåø òáøàî

 éæç àú ïéîã÷ìîë åúéî åäìë àäã åîéé÷úà àì
á÷ íé÷åàã àðîæ àåää" ïåðéà ìà÷æçéã àãé ìò ä

 àåää àééúî)ðîæààúàã  ( áâ ìò óà àçåø
 úéçð àì àééçåø òáøàî äåäããàîéé÷á ïåì 

á÷ ïéîæã äàæçàì àìà àîåé÷á" àééçàì ä
àçåøá ïåì àîéé÷ìå àðååâ àåääá àééúî  

  åò÷/à  
ואף על גב שחזרו . שנכללה בצורה זו

הקדוש , הַעָצמֹות באותה שעה כמו שהיה
ברוך הוא רצה להראות לכל העולם שהוא 

יחיו ", מה כתוב(, עתיד להחיות מתים
על זה אותה רוח , "מתיך נבלתי יקומון

א ועל זה "ס) (תידה לרדת בצדיקיםשע
מה , אותה רוח שעתידה לרדת בצדיקים

רוח , מארבע רוחות באי הרוח, כתוב
משום שהקדוש ברוך , )שנכללה בארבע

הוא עתיד לקיים אותם קיום שלם בעולם 
, ואותם שעסקו בתורה בעולם הזה, כראוי

היא עומדת על האדם ונעשית סנגוריה 
,  שמעון אמררבי. לפני הקדוש ברוך הוא

כל אותם דברי תורה וכל אותה תורה 
אותם דברים , שעסק בה האדם בעולם הזה

ואותה תורה עומדים לפני הקדוש ברוך 
והיא מרימה קולות , ואומרת לפניו, הוא

ולאותו זמן היא תשיח ותאמר , ולא שוככת
כפי שהתדבק בה האדם ועסק בה בעולם 

ועל זה הם יקומו בקיום שלם לחיי , הזה
כי ישרים דרכי "ולכן . כמו שאמרנו, ולםע
  ".וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם' ה

áâ ìò óàå àðååâ éàäá ìéìëúàãâ åøãäàã 
á÷ äåäã äîë àúòù àéääá ïéîøâ" àòá ä

 àééúî àééçàì ïéîæ åäéàã àîìò ìëì äàæçàì
) áéúë äî)èé åë äéòùé ( éúìáð êéúî åéçé

 ìò ïåîå÷é>àã <)êë( àçåø àåää  àúçðì ïéîæã
àé÷éãöá åäá (]ð" ïéîæã àçåø àåää àã ìòå à

 áéúë äî àé÷éãöá åäá àúçðì)è æì ìà÷æçé (
 úìéìëúàã àçåø çåøä éàåá úåçåø òáøàî

òáøàá[á÷ã ïéâá " àîåé÷ åäì àîéé÷ì ïéîæ ä
 åìãúùàã ïåðéàå úåàé à÷ãë àîìòá íéìù
 øáã äéìò àîéé÷ àéä àîìò éàäá àúééøåàá

ñ úãéáòúàå ùðá÷ã éî÷ àéøåâéð" ïåòîù éáø ä
 àéää ìëå àúééøåàã ïéìî ïåðéà ìë øîà
 ïåðéà àîìò éàäá ùð øá äá ìãúùàã àúééøåà

á÷ éî÷ àîéé÷ àúééøåà àéääå ïéìî" úøîàå ä
 àåääìå úëëúùà àìå ïéì÷ úîéøà àéäå äéî÷
 ùð øá ÷áãúàã íåôë àîéúå çéùú éäéà àðîæ

îå÷é ïåðéà àã ìòå àîìò éàäá ìãúùàå ïå
 êë ïéâáå ïøîà÷ãë àîìò ééçì íéìù àîåé÷á

)é ãé òùåä (åäé éëøã íéøùé éë" åëìé íé÷éãöå ä

                                                           

 ).א"ד(א " לקמן רלה עא
 ).ו"דפ(לקיימא  ב
דרבי יהודה בן בתירא עמד על רגליו ואמר אני מבני בניהם ותפילין ] ב"ב ע"סנהדרין דף צ[ס "ש בש" ומג

וכל השאר אהדרי . מהם אפשר איזה יחידי סגולה חסידים שהיו בהם נשארו בחיים' זה הניח לי אבי אב
מיעוטא דמיעוטא ובר ' א עושה עיקר מהחסידים שנשארו בחיים הגם שהיכ רבי יהודה בן בתיר"גרמין וא

י פינטו בעין יעקב וכלומר דהחלק "כן פירש מהר(ב "הרש. פלוגתיה עושה עיקר מרובם ככלם דאהדרו גרמין
 ).א"נ) (ן"מאי (מאדקטן 
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íá åìùëé íéòùåôå íá:  
ועלי זקן מאד ", רבי חייא פתח ואמר

ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל 
ואת אשר ישכבון את הנשים הצובאות 

וכי יעלה על דעתך ". פתח אהל מועד
והרי מקודם לכך , מעשה זהיעשו ' שכהני ה

, נאמר ופרשה תורה אותו החטא שלהם
, "'כי נאצו האנשים את מנחת ה"שכתוב 
ומשפט הכהנים מאת העם כל איש "וכתוב 

גם בטרם יקטרון "וכתוב ', וגו" זובח זבח
את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש 

וכתוב ', וגו" הזובח תנה בשר לצלות לכהן
 לא לקחתי ואמר לו כי עתה תתן ואם"

ותהי חטאת הנערים "ועל זה , "בחזקה
וכל זה לא היו נוטלים ', וגו" גדולה מאד

אלא מאותם חלקים שהיו לכהנים לאכול 
ועל שהיה הקרבן קליל בעיניהם , מהם

את אשר ישכבון את "וכאן אמר , נענשו
אלא חס וחלילה שהיו ". הנשים הצובאות
כל שכן באותו מקום , עושים עבירה זו

,  שלא יקומו כל ישראל ויהרגו אותם,קדוש
אלא משום שהיו מעכבים אותם להיכנס 
למקדש ומוחים בידיהם שלא להיכנס 
, להתפלל תפלה עד שהקרבנות נעשו

משום שהן לא מביאות קרבנות ליטול חלק 
ולכן אותן נשים , ולכן מעכבים אותן, מהם

ועל זה , היו מבקשות מהם להיכנס לשם
, "ת הנשיםאת אשר ישכבון א"כתוב 

  .שמעכבים אותן כמו שאמרנו

 øîàå çúô àééç éáø)ù"áë á à ( ï÷æ éìòå
 ìàøùé ìëì åéðá ïåùòé øùà úà òîùå ãàî
 çúô úåàáåöä íéùðä úà ïåáëùé øùà úàå

åäé éðäëã êúòã à÷ìñ éëå ãòåî ìäà" ä
 øîúà àðã úîã÷î àäå àã àúãéáò ïåãáòéã
 áéúëã ïåäìã àáåç àåää àúééøåà úùéøôå

)æé íù (åäé úçðî úà íéùðàä åöàð éë" áéúëå ä
)âé íù ( çáåæ ùéà ìë íòä úà íéðäëä èôùîå

åâå ' áéúëå)åè íù ( áìçä úà ïåøéè÷é íøèá íâ
 øùá äðú çáåæä ùéàì øîàå ïäëä øòð àáå

åâå ïäëì úåìöì ' áéúëå)æè íù ( äúò éë åì øîàå
 àã ìòå ä÷æçá éúç÷ì àì íàå ïúú)æé íù ( éäúå

ä úàèçåâå ãàî äìåãâ íéøòð ' ååä àì àã ìëå
 éðäëì åäì ååäã ïé÷ìåç ïåðéàî àìà ïéìèð
 åäééðéòá àðáø÷ ìéì÷ äåäã ìòå äéðî ìëéîì
 úà ïåáëùé øùà úà øîà àëäå åùðòúà

ç àìà úåàáåöä íéùðä" àã äøéáò éãáò ååäã å
 ìë ïåîå÷é àìã àåää àùéã÷ àøúàá ïëù ìë

äã ïéâá àìà ïåäì ïåìè÷éå ìàøùé ïåì éáëòî åå
 àìòàì àìã ïåäãéá ïàçîå àùã÷îì àìòàì
 ïéâá åãéáòúà àéðáøå÷ã ãò àúåìö éìöîì
 åäééðî à÷ìåç ìèéîì ïéðáø÷ ïéúééî àì ïåðéàã
 ååä ïéùð ïåðéà êë ïéâáå ïåì ïéáëòî êë ïéâáå
 úà áéúë àã ìòå ïîú àìòàì åäééðî ïàòá

ïøîà÷ãë ïåì éáëòîã íéùðä úà ïåáëùé øùà:  
חס , "וישכב את בלהה"א זו כדוגמ

אלא משום שעכב , ושלום שהוא שכב עמה
, אותה לשמש עם אביו שימוש של מצוה

ועשה המעשה הזה , וזה הוא בלבול המטה
שבכל מקום ששמוש מצוה , כנגד השכינה

שכינה שורה על אותו מקום , נמצא
ומי שגורם לעכב שמוש של . ונמצאת שם

. םגורם שתסתלק שכינה מן העול, מצוה
כי עלית משכבי אביך אז "ועל זה כתוב 

וישכב "ומשום זה כתוב ". חללת יצועי עלה
את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל ויהיו 

ולא , כולם היו במנין, "בני יעקב שנים עשר
רבי אלעזר . נגרעה מזכות שלהם כלום

למה בתחלה כתוב ישראל ואחר כך , אמר
וישמע ישראל ויהיו בני "שכתוב , יעקב

אלא כשבא ראובן ". עקב שנים עשרי
ומה שנים עשר , אמר, ובלבל אותה מטה

, שבטים היו לאבא לקיום בעולם ולא יותר
אולי אנו , ועכשיו רוצה להוליד בנים

 àã àðååâë)áë äì úéùàøá ( úà áëùéå
ëù åäéàã íåìùå ñç ääìá ïéâá àìà äîò á

 àãå äåöîã àùåîù éåáàá àùîùì äì áëòã
 àúðéëù ìéá÷ì ãáòå àñøòã àìåáìá àåä
 äåöîã àùåîùã øúà ìëáã àã àúãéáò
 çëúùàå øúà àåää ìò àéøù àúðéëù çëúùà
 íéøâ äåöîã àùåîù àáëòì íéøâã ïàîå ïîú

 áéúë àã ìòå àîìòî àúðéëù ÷ìúñéã)íù èî 
ã (æà êéáà éáëùî úéìò éë äìò éòåöé úììç 

 åéáà ùâìô ääìá úà áëùéå áéúë àã ïéâáå
 åäìë øùò íéðù á÷òé éðá åéäéå ìàøùé òîùéå
 éáø íåìë ïåäìã àúåëæî òøâ àìå àðééðîá ååä
 ìàøùé àúéîã÷á àîòè éàî øîà øæòìà
 éðá åéäéå ìàøùé òîùéå áéúëã á÷òé øúáìå
 ìáìáå ïáåàø àúà ãë àìà øùò íéðù á÷òé

 àñøò àåää äéì ååä ïéèáù øñéøú äîå øîà
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פגומים שהוא רוצה להוליד אחרים כמו 
מיד בלבל אותה מטה והתעכב . מקודם

אותו שמוש כאלו עשה קלון לשכינה 
ה כתוב ועל ז, ששרתה על אותה מטה

שהרי בשם זה התעלה , "וישמע ישראל"
שהם שנים עשר , תוך שנים עשר שהתכסו
ויהיו בני יעקב . "נהרות אפרסמון טהורה

אלו שנים עשר שבטים , "שנים עשר
אלו , ומי הם, שהשכינה נתקנה בהם

  שהתורה חזרה ועשתה להם חשבון

 éòá àúùäå øéúé àìå àîìòá àîéé÷ì àáàì
 éòá åäéàã ïéîéâô ïðà àîìéã ïéðá àãìåàì
 àåää ìáìá ãéî ïéîã÷ìîë ïéðøçà àãìåàì
 àðì÷ ãáò åìéàë àùåîù àåää áëòúàå àñøò
 àã ìòå àñøò àåää ìò àéøùã àúðéëù éáâì
 åâ ÷ìúñà àã àîùá àäã ìàøùé òîùéå áéúë

ú éøäð øñéøú ïåðéàã ïééñëúàã øñéø
 ïéìà øùò íéðù á÷òé éðá åéäéå àéëã àðåîñøôà
 ïàîå åäá úð÷úúà àúðéëùã ïéèáù øñéøú
àðáùåç ïåì ãéáòå úøãäà àúééøåàã ïéìà ïåðéà  

  åò÷/á  
כולם , כולם קדושים, כמו מקודם

, ראויים לשכינה להסתכל בקדושת רבונם
אובן לא יבא ר, שאילו עשה אותו מעשה

שנטלה ממנו , ועם כל זה נענש. במנין
ובני "כמו שנאמר , בכורתו ונתנה ליוסף

ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו 
  ".ליוסף) לבני(יצועי אביו נתנה בכרתו 

 éáâì ïééæçúà åäìë ïéùéã÷ åäìë ïéîã÷ìîë
 åìéàã ïåäéøàîã äùåã÷á àìëúñàì àúðéëù

îá ïáåàø éúéé àì àãáåò àåää ãáò íòå àðééð
 äéðî äéúøåëá ìéèðúàã ùðòúà àã ìë

 øîà úàã äîë óñåéì áéäéúàå)äã"à ä à ( éðáå
 éòåöé åììçáå øåëáä àåä éë ìàøùé øåëá ïáåàø

óñåéì åúøåëá äðúð åéáà:  
להוא שמיה דאלהא מברך מן ", בא וראה

עלמא ועד עלמא די כל מעבדוהי קשוט 
וארחתיה דין וכל מה דאיהו עביד כלא 

שיהיה שם האל ". [הו בחכמתא עלאהאי
שכל מעשיו , מבורך מן העולם ועד העולם

הכל , וכל מה שהוא עושה, אמת ודרכיו דין
בא וראה כמה גורם ]. הוא בחכמה עליונה

מה שהוא ) מי(שהרי כל , מעשה אדם
, נרשם ועומד לפני הקדוש ברוך הוא, עושה

כל אותו , בשעה שנכנס ללאה, שהרי יעקב
שחשב שהיא , רצונו ולבו ברחלהלילה היה 

ומאותו שמוש וטפה ראשונה ומאותו , רחל
שהרי , ובארוהו, רצון התעברה לאה

לא יעלה ראובן , אלמלא שיעקב לא ידע
, ועל זה לא התעלה בשם ידוע, בחשבון

ועם כל זה חזר . אלא שמו סתם ראובן
כמו שאותו רצון ראשון , מעשיו למקומו

שהרי , האותו רצון חזר ב, נעשה ברחל
במקום , בכורתו חזרה ליוסף בכור רחל

, והכל עולה למקומו, שהרצון היה ברחל
משום שכל מעשי הקדוש ברוך הוא אמת 

 éæç àú)ë á ìàéðã ( àäìàã äéîù àåäì
 àîìò ãòå àîìò ïî êøáî)ãì ã íù ( ìë éã

 åäéàã äî ìëå ïéã äéúçøàå èåù÷ éäåãáòî
àú äàìò àúîëçá åäéà àìë ãéáò äîë éæç 

 ìë àäã ùð øáã àãáåò íéøâ]éàî [)ïàî ( åäéàã
á÷ã éî÷ àîéé÷å íéùøúà àìë ãéáò" àäã ä

 àåää ìë äàìã äáâì ìàòã àúòùá á÷òé
 ìçøã áéùçã ìçøá äåä äéáìå äéúåòø àéìéì

àùåîù àåääîå éäéàà àåääîå äàîã÷ äôèå 
 àìîìà àäã äåî÷åàå äàì úøáòúà àúåòø

÷éìúñé àì òãé àì á÷òéã ìòå àðáùåçá ïáåàø 
 íúñ äéîù àìà àòéãé àîùá ÷ìúñà àì àã
 äîë äéøúàì àãáåò øãäà àã ìë íòå ïáåàø
 àåää ìçøá úãéáòúà äàîã÷ àúåòø àåääã
 úøãäà äéúøåëá àäã äá úøãäúà àúåòø
 ìçøá úåä àúåòøã øúà ìçøã àøëåá óñåéì

á÷ã éåãáåò ìëã ïéâá äéøúàá ÷éìñ àìëå" ä
åëæå èåù÷ åäìë:  

                                                           

י "ש האר"ובודאי אשתמיטתיה כל מ' ל דבעל ושנה שהרי אין אשה מתערבת מטפה א"ל דנ" כתב הרמדא
ש "וכ' והוא תימה שהדבר נודע בכמה מקומות בסוד עשיית כלי יסוד הנוק' ל בענין מועכות דבית ר"זצ

' ד דאחר מ"ש בדינה שנהפכה לנקיבה למ"ל דמעשה נסים דוגמת מ"ועי. 'ל לא היה מטפה א"דלדברי הרמד
' י אלא לא זכר גם דברי התוסי הח"ואני בעוני אומר דלא די דנעלם הדבר יצא מפי האר(י "בכ”הרמז ע. היה

ז דאתא עלה ממעשה נסים ואין "נעלמו גם מהרמ' ש וקרוב לי לומר שדברי התוס"ו ע"ביבמות דף ע
 ).א"נ) (ן"מאי(להאריך 
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  .וזכות
רבי חזקיה מצא יום אחד את רבי יוסי 
שהיתה נשמטת חתיכת בשר לתוך להבות 

אמר . והיה עולה קטור העשן למעלה, האש
ִאלו קטור העשן של הקרבן שהיה עולה , לו

, על גבי המזבח היה עולה תמיד כדוגמא זו
וישראל לא היו , לא שורה רוגז בעולם

מי ", פתח רבי יוסי ואמר. גולים מעל הארץ
עולה מן המדבר כתימרות עשן זאת 

מי ". "מקטרת מר ולבונה מכל אבקת רוכל
בזמן שהיו ישראל , בא וראה, "זאת עלה

, השכינה הלכה לפניהם, הולכים במדבר
הלך ' וה"שכתוב , והם הלכו אחריה

לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך 
ולכן . 'וגו" ולילה בעמוד אש להאיר להם

ך חסד נעוריך זכרתי ל' כה אמר ה"כתוב 
. 'וגו" אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר

. ושכינה היתה הולכת וכל ענני הכבוד עמה
, היו נוסעים, וכשהיתה שכינה נוסעת

ובהעלות הענן מעל האהל ואחרי "ככתוב 
, וכשהיא עולה. 'וגו" כן יסעו בני ישראל

וכל בני העולם , אותו ענן עולה עד למעלה
מי זאת עולה ", רואים ושואלים ואומרים
אותו ענן של ". מן המדבר כתימרות עשן

, ולמה היא עשן. השכינה שנראה עשן
משום שהאש שהדליקו אברהם ויצחק בנו 

וכאשר , היתה אחוזה בה ולא זזה ממנה
היתה עולה ענן , נאחזה אותה האש בתוכה

מקטרת מר ", ועם כל זה). א עשן"נ(
מתקשרת בשני , "מקטרת"מה זה ". ולבונה
ענן , ענן של אברהם לימין,  אחריםצדדים

זה , "מכל אבקת רוכל. "של יצחק לשמאל
משום , זה יוסף הצדיק, דבר אחר. יעקב

למה . שארונו של יוסף היה הולך אליו
. משום שהיה רכיל את אחיו לאביו, "רוכל"

אלא מה חנוני זה , "רוכל"למה , דבר אחר
שקשרי עצי בשמים ואבקות רפואות כולם 

משום , הוא קיום התורה, ם יוסףכך ג, בידו
משום שכל מצוות , שהוא קיים אותה

ולכן . התורה קשורות לשמירת ברית קודש
, שכינה קשורה באברהם יצחק ויעקב ויוסף

זהו שכתוב . ודמות אחת להם, כאחד הם

 äåäã éñåé éáøì ãç àîåé äéçëùà äé÷æç éáø
îèñèéîààøåðã éøè÷ åâ àðéñôñ á ÷éìñ äåäå 

à àìéòì àðúúã àøåè÷" àððúã àøåè÷ åìà ì
åäã àðáø÷ãå ÷éìñ äåä àçáãî éáâ ìò ÷éìñ 

 àîìòá àæâåø àéøù àì àðååâ éàä éë øéãú
ìâúà àì ìàøùéåé éñåé éáø çúô àòøà ìòî 

 øîàå)ùå â øé ( øáãîä ïî äìåò úàæ éî
úëé ú÷áà ìëî äðåáìå øî úøè÷î ïùò úåøî

 éìæà ååäã àðîæá éæç àú äìåò úàæ éî ìëåø
 éìæà ååä åäðéàå åäééî÷ àìæà àúðéëù àøáãîá

 áéúëã äøúáà)àë âé úåîù (åäéå" êìåä ä
 äìéìå êøãä íúåçðì ïðò ãåîòá íîåé íäéðôì

åâå íäì øéàäì ùà ãåîòá 'ë ïéâáå áéúë ê
)á á äéîøé (åäé øîà äë" ãñç êì éúøëæ ä

 øáãîá éøçà êúëì êéúåìåìë úáäà êéøåòð
åâå 'åä àúðéëùåä äãäá ø÷é éððò åäìëå àìæà 

 áéúëã äîë ïéìèð ååä àìèð àúðéëù äåä ãëå
)æé è øáãîá (åá éøçàå ìäàä ìòî ïðòä úåìòä

åâå ìàøùé éðá åòñé ïë ' àåää à÷ìñ éäéà ãëå
à÷ìñ àððò ïàîç àîìò éðá ìëå àìéòì ãò 

 úåøîéúë øáãîä ïî äìåò úàæ éî éøîàå éìàùå
 éàî ïùò àéæçúà àúðéëùã àððò àåää ïùò
 íäøáà ÷éìãàã àøåðã ïéâá ïùò éäéà àîòè

>å< äðéî éãòà àìå äá ãéçà äåä äéøá ÷çöé
 àåää úãçàúà ãëå]àøåð) [àøåäð( äåä äååâá 

 àððò ÷éìñ>ð"àððú à<î àã ìë íòå  øî úøè÷
 ïéøèñ ïéøúá àøè÷úî úøè÷î éàî äðåáìå
 ÷çöéã àððò àðéîéì íäøáàã àððò ïéðøçà
 øçà øáã á÷òé àã ìëåø ú÷áà ìëî àìàîùì
 ìéæà äåä óñåéã àðåøàã ïéâá ÷éãöä óñåé àã
 äéáâì éåçàì ìéëø äåäã ïéâá ìëåø éàîà äéáâì
 àã éðåðç äî àìà ìëåø éàîà øçà øáã éåáàã

 éøèñå÷ã éøéè÷äéãéá åäìë éîìåôã é÷áàåâ éëä 
 íéé÷ åäéàã ïéâá àúééøåàã àîåé÷ åäéà óñåé éîð
 åøéèðá ïøù÷úî àúééøåà éãå÷ô ìëã ïéâá äì

                                                           

 ).ו"דפ(משתמיט  א
י זה עלה העשן " ויוצא מהקדרה שהיה מבשל בו אצל האש ויצא השומן בגחלי רחמים ועט שהיה נשמב

ין הקיטור עשן של הקרבת הקטרת אשר על ידו מתקשרים ל שהזכיר בקיטור העשן הזה ענ"למעלה ור
. פירוש מפזר בשמים על האש ועולה העשן ביושר עד למעלה למעלה ).א"ד(עליונים ותחתונים כאחד 

 ).א"נ(ב "הרש
 ).א"ד( קשרים של עשבים ואבק מכל מיני רפואות שבעולם הכל בידו ג
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מכל "ולכן ". אלה תולדות יעקב יוסף"
משום שממקום שהנהר , "אבקת רוכל

ל הפנים הכל משקים וכ, ששופע ויוצא
  .מאירות

 àøè÷úî àúðéëù àã ìòå àùéã÷ úéøáã
 àð÷åéãå ïåðéà àãçë óñåéå á÷òéå ÷çöé íäøáàá

 àãä åäì àãç àåä áéúëã)á æì úéùàøá ( äìà
 êë ïéâáå óñåé á÷òé úåãìåú ìëåø ú÷áà ìëî

 àìë àéé÷úùà ÷éôðå ãéâðã àøäðã øúàîã ïéâá
ïéôðà ìë åøéäðå:  

כשהיו ישראל בארץ והיו , ובא וראה
כולם היו מתקרבים , מקריבים קרבנות

וכשקרבן נעשה , לקדוש ברוך הוא כראוי
אז היו יודעים , והעשן עולה בדרך ישר

  שעשן המזבח הדליק

ååäå àòøàá ìàøùé ååä ãë éæç àúå ïéáéø÷î 
á÷ éáâì ïéáø÷úî ååä åäìë ïéðáø÷" à÷ãë ä

 çøàá ÷éìñ àððúå ãéáòúà àðáø÷ ãëå úåàé
÷éìãà àçáãîã àððúã éòãé ååä ïéãë øùéî  

  æò÷/à  
וכל הפנים מאירות , נר שראוי להדלק

ומיום שנחרב בית המקדש . ונרות דולקים
כמו , אין לך יום ויום שאין בו זעם ורוגז

ופרשה , " בכל יוםואל זועם"שנאמר 
וישראל , השמחה מלמעלה ומלמטה

והם ברשות של עבודות , הולכים בגלות
ואז מתקיים הפסוק שכתוב , זרות אחרות

, וכל זה למה". ועבדת שם אלהים אחרים"
' תחת אשר לא עבדת את ה"משום שכתוב 

מה ". אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל
ר מחוס"ושם , "מרב כל"כאן , "מרוב כל"זה 
עד שיתעורר הקדוש ברוך הוא ויפדה ". כל

' ושב ה"כמו שנאמר , אותם מבין העמים
אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל 

, "אלהיך שמה' העמים אשר הפיצך ה
אם יהיה נדחך בקצה השמים משם "וכתוב 
  .'וגו" יקבצך

 ïéøéäð ïéôðà ìëå à÷ìãàì àéæçúàã àðéöåá
ïé÷ìã ïéðéöåáåà >å<çúàã àîåéî àùã÷î éá áéø

 äîë àæâåøå åîéòæ äéá úéìã àîåéå àîåé êì úéì
 øîà úàã)áé æ íéìäú ( íåé ìëá íòåæ ìàå

 ïéìæà ìàøùéå àúúîå àìéòî äåãç ùøôúàå
 åùøá ïåðéàå àúåìâá>ã<]ïååòè[ ïéãëå ïéðøçà 

 áéúëã àø÷ íéé÷úà)ãñ çë íéøáã ( íù úãáòå
 áéúëã ïéâá äîì àã ìëå íéøçà íéäìà)æî íù( 

åäé úà úãáò àì øùà úçú"éäìà ä" ê
äçîùáá ìë áåøî éàî ìë áåøî ááì áåèáå 

 íúäå ìë áåøî àëä)æð íù ( ãò ìë øñçá
á÷ øòúéã" úàã äîë àéîîò éðéáî ïåì ÷åøôéå ä

 øîà)â ì íù (åäé áùå"éäìà ä" êúåáù úà ê
 êöéôä øùà íéîòä ìëî êöá÷å áùå êîçøå

åäé"éäìà ä" áéúëå äîù ê)ã íù ( íà äéäé
åâå êöá÷é íùî íéîùä äö÷á êçãð':  

בא ". ואלה תולדות עשו הוא אדום"
בחיי יצחק לא נמנו בני עשו כמו , וראה

שהרי טרם שמת יצחק , שנמנו בני יעקב
ויגוע ", אבל בעשו מה כתוב, הם נמנו

יצחק וימת ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים 
אחריו מה ". ויקברו אתו עשו ויעקב בניו

". אלה תולדות עשו הוא אדוםו", כתוב
משום שאין בחלקו ובירושתו , ולמה

ולכן יעקב ובניו . אלא יעקב ובניו, ובגורלו
הם חלקו של הקדוש ברוך הוא ונכנסים 

אבל עשו שאינו בחלק של צד , בחשבון
, עשה חשבונו אחר שמת יצחק, האמונה

 íåãà àåä åùò úåãìåú äìàå)à åì úéùàøá (
 äîë åùòã éåðá ïåðîúà àì ÷çöé ééçá éæç àú
 ÷çöé úéî àì ãò àäã á÷òéã éåðá ïåðîúàã

 áéúë äî åùòá ìáà ïåðîúà)èë äì íù ( òåâéå
 íéîé òáùå ï÷æ åéîò ìà óñàéå úîéå ÷çöé
 áéúë äî äéøúá åéðá á÷òéå åùò åúà åøá÷éå
 ïéâá àîòè éàî íåãà àåä åùò úåãìåú äìàå

úðñçàáå äé÷ìåçá àäã åäéà åàì äéáãòå äé
 ïåðéà éåðáå á÷òé êë ïéâáå éåðáå á÷òé àìà

á÷ã äé÷ìåç" åùò ìáà àðáùåçá ïéìàòå ä

                                                           

 .)א"ד( ונרות דולקים הוא רומז אל הארת השפע בעולם א
ו בשפע רב וזהו ובטוב לבב רמז התחברות יסוד "ם המצות גורם יחוד קבהווקי' י עבודת ה" אפשר כי עב

ב ותהיה השפעה רבה ממה שהושפע מלמעלה ביסוד "ל נעשה לב"הנקרא לב ובמקום ד' הנקרא טוב עם מ
 ).א"נ) (ן"מאי(' ש הכא מרב כל כו"ל וזהו מרוב כל וז"הנקרא כ
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אחרי , בא וראה. ונפרד חלקו למקום אחר
, מה כתוב,  שלושמת יצחק ועשו נפרד לצד

, "מפני יעקב אחיו' ויקח עשו את נשיו וגו"
שעבוד מצרים , שהשאיר ליעקב קרן ורווח

, ומכר לו חלקו במערת המכפלה, והארץ
, והלך לו מן הארץ ומן האמונה ומחלקו

בא וראה כמה טוב היה . שהלך לו מהכל
משום שלא נשאר , חלקו של יעקב בכל

קו עשו עמו ונפרד ממנו והלך לו לחל
ונשאר יעקב אחוז בירושת אביו , ולגורלו

וילך אל ארץ "ועל זה . ובירושת אבותיו
מפני יעקב "מה זה ". מפני יעקב אחיו

שלא רצה חלקו וירושתו וגורל , "אחיו
עליו , אשרי חלקו של יעקב. האמונה שלו

  ".עמו יעקב חבל נחלתו' כי חלק ה"כתוב 

 ãéáò àúåðîéäîã øèñáã à÷ìåçá åäéà åàìã
 äé÷ìåç ùøôúàå ÷çöé úéîã øúáì äéðáùåç
 åùòå ÷çöé úéîã øúáì éæç àú àøçà øúàì

 áéúë äî äéøèñì ùøôúà)å åì íù ( åùò ç÷éå
 åéùð úàåâå ' á÷òéì äéì ÷áùã åéçà á÷òé éðôî

 äéì ïéáæå àòøàå íéøöîã àãåáòù çåéøå ïø÷
 àòøà ïî äéì ìæàå àúìôëã àúøòî ïî äé÷ìåç
 àú àìëî äéì ìæàã äé÷ìåçîå àúåðîéäî ïîå
 ïéâá àìëá àáè á÷òéã äé÷ìåç äåä äîë éæç
 ìæàå äéðî ùøôúàå äéãäá åùò øàúùà àìã

øàúùàå äéáãòìå äé÷ìåçì äéì ãéçà á÷òé 
 àã ìòå éåúäáà úðñçàáå éåáà úðñçàá)íù (

 á÷òé éðôî éàî åéçà á÷òé éðôî õøà ìà êìéå
 àáãòå äéúðñçàå äé÷ìåç àòá àìã åéçà
 äéìò á÷òéã äé÷ìåç äàëæ äéìéã àúåðîéäîã

 áéúë)è áì íéøáã (åäé ÷ìç éë" á÷òé åîò ä
åúìçð ìáç:  

ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום "
רבי ייסא ". וך מלך לבני ישראללפני מל

הנה קטן נתתיך בגוים בזוי ", פתח ואמר
כשעשה הקדוש , בא וראה, "אתה מאד

ברוך הוא את העולם וִחלק את הארץ 
לשבעה תחומי חלקים כנגד שבעים 

והקדוש ברוך הוא ִחלק , ממונים גדולים
כל אחד ואחד כראוי , אותם לשבעים עמים

גוים בהנחל עליון "כמו שנאמר , לו
ומכל ". בהפרידו בני אדם יצב גבולת עמים

הממונים הגדולים שנמסרו לשאר העמים 
, אין בהם בזוי לפניו כממונה של עשו

משום שהצד של עשו הוא צד , ולמה
וצד הטומאה הוא קלון לפני , הטומאה

הקדוש ברוך הוא מאותן דרגות קטנות 
שבא מהריקנות של , שאחר הריחים

הנה קטן "זה ועל , המידות האדומות
על "שכתוב , "נתתיך בגוים בזוי אתה מאד

". גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך
ארור אתה מכל "כמו שנאמר , "מאד"

  ".הבהמה ומכל חית השדה

 éðôì íåãà õøàá åëìî øùà íéëìîä äìàå
 ìàøùé éðáì êìî êìî)àì åì úéùàøá(  éáø

 øîàå çúô àñéé)á à äéãáåò ( êéúúð ïè÷ äðä
íéåâáá÷ ãáò ãë éæç àú ãàî äúà éåæá " ä

 ìéá÷ì ïéâéìô éîåçú äòáùì àòøà âìôå àîìò
á÷å ïðîî ïéáøáø ïéòáù" ïéòáùì ïåì âéìô ä

 øîà úàã äîë äéì éæç à÷ãë ãçå ãç ìë ïéîò
)ç áì íéøáã ( éðá åãéøôäá íéåâ ïåéìò ìçðäá

 ïðîî ïáøáø åäìëîå íéîò úåìåáâ áöé íãà
éà àì ïéîò øàùì åøñîúàã äéî÷ éåæá åäá ú

 åùòã àøèñã ïéâá àîòè éàî åùòã àðîîë
 åäéà àáàñîã àøèñå åäéà àáàñî àøèñ

á÷ éî÷ àðì÷" ä)å( øúáã ïéøéòæ ïéâøã ïåðéàî
àéçéøà ìòå àéúà à÷ é÷îåñ éøèñå÷ã àú÷éøñ 

 ãàî äúà éåæá íéåâá êéúúð ïè÷ äðä àã
]áéúëã) [áéúëå() ãé â úéùàøá ( êìú êðåçâ ìò

ìëàú øôòå øîà úàã äîë ãàî êééç éîé ìë 
)íù (äãùä úéç ìëîå äîäáä ìëî äúà øåøà:  

בדרגות התחתונות יש דרגות , בא וראה
וכל , כולם משונים זה מזה, על דרגות

, הדרגות דבוקים הן וקשורות אלה באלה

 ïéâøã ìò ïéâøã úéà ïéàúú ïéâøãá éæç àú
ã åäìëå àã ïî àã ïééðùî åäìåëïéøéèô÷ ïéâøá 

                                                           

ים שוטרי הדין הנרמז בתוקף האדמימות תוח פםים שאחר הרחים ששם ממוניאותן מדרגות השפלמ א
של שוטר ' משם אחיזתם ומלת סריקתא הוא תרגומו של אנשים רקים גוברין סריקין ומלת קוסטרי פי

 ).א"ד(ש לעיל בכמה מקומות "והוא מענין קוסטינר כמ
 ).א"ד( מדרגות דבוקים יחד והוא מענין קיטוף ודיבוק ב
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ומלכות קשורה , ומלכות נפרדת זה מזה
אחוזים בקשר , זה נכנס וזה עולה, במלכות

שר יש לו מדה אחת ושלשה לאותו ק. אחד
בכל קשר וקשר , קשרים לאותה מדה

ובכל עטרה ועטרה שלטון , עטרה אחת
והתמנה , והתמנה בעיטור שלמעלה, אחת

עד שהתקשרו בו כוכבים , וירד למטה
  כל אחד ואחד נפרד בו כוכב אחד, ומזלות

 ïî àã ùøôúà åëìîå ïéìàá ïéìà ïéøéù÷å ïéìà
 ÷éìñ àãå ìééò àã åëìîá øù÷úà åëìîå àã
 àãç àúçùî àøù÷ àåää àãç àøù÷á ïãéçà

úìúå äéìúìú à ìëá àúçùî àéääì ïéøù÷ 
 ãç àøèòå àøèò ìëáå àøèò ãç àøù÷å àøù÷

àøåñô÷á àðîúàå àìéòìã àøåèòá àðîúàå 
àã ãò àúúì úéçðå éìæîå àéáëë äéá åøù÷ú

ãç äéá ùøôúà ãçå ãç ìë  
  æò÷/á  

וכל הכוכבים הם מזומנים , ומזל אחד
ועל זה כל דרגה . באותן דרגות שלמעלה

. ודרגה מתעטרת במקומות ידועים כראוי
, וכשנפרדות הדרגות נמצא קשר המפסיק
. עד שמתקשרים בצד שנראה להם

והצדדים של דרגות הטומאה שהם בצד 
כולם נפרדים לכמה דרכים , שמאל

ולכן , ושבילים מצדי הגבורות האדומות
תלויות הגבורות למטה לאלף אלפים 

הנה קטן נתתיך "ועל זה . ורבוא רבבות
  .כמו שאמרנו, "בגוים בזוי אתה מאד

 ïåðéà ïéðéîæ àéáëë ìëå àìæî ãçå àáëë
 àâøãå àâøã ìë àã ìòå àìéòìã ïéâøã ïåðéàá

ãë ïòéãé ïéøúàá øèòúà ïùøôúî ãëå éæç à÷
 ïéâøãúà÷úñåôã àøåè÷ çëúùâøù÷úàã ãò å 

 ïåì éæçúàã àøèñá]éâøãã éøèñå) [ àøèñå
éâøã( åäìë àìàîù øèñá ïåðéàã éáàñî 

 ïøåáâ éøèñî ïéìéáùå ïéçøà äîëì ïùøôúî
 ïéôìà óìàì àúúì ïøåáâ ïééìú êë ïéâáå ï÷îåñ
 éåæá íéåâá êéúúð ïè÷ äðä àã ìòå ïááø åáøå

 äúàãàî )á à äéãáåò (ïøîà÷ãë:  
ואלה המלכים אשר מלכו ", בא וראה
בארץ בצד של הדרגה שלו , "בארץ אדום

עשו הוא "שכתוב , שהיא דרגת עשו
וכולם באים מצד של רוח , "אדום

, "לפני מלך מלך לבני ישראל. "הטומאה
משום שאותן דרגות שעומדות בבית 

ולכן אמר יעקב . השערים למטה קודמות
בשביל דרגותיו , "נא אדני לפני עבדויעבר "

ולכן לפני מלך מלך , הראשונות הן להיכנס
שעד עכשיו לא הגיע זמנה , לבני ישראל

של מלכות השמים לשלוט ולהאחז בבני 
יעבר נא אדני לפני "ולכן אמר , ישראל

אחר , וכשנשלמו דרגות אלו בתחלה". עבדו
כך מתעוררת מלכות השמים לשלוט על 

שורה בקטן של כל , ששורהוכ, התחתונים
שם "כמו שנאמר , שהוא בנימין, השבטים

ובו שורה ', וגו" בנימין צעיר רודם

 õøàá åëìî øùà íéëìîä äìàå éæç àú
 íåãà)àì åì úéùàøá(  àâøãã àøèñá õøàá

úëã åùòã àâøã åäéàã äéìéã íåãà àåä åùò áé
 êìî éðôì àáàñî çåøã àøèñî åúà÷ åäìëå
 éá ïéîéé÷ã ïéâøã ïåðéàã ïéâá ìàøùé éðáì êìî

á÷òé øîà êë ïéâáå éàîã÷ àúúì éòøú)  âì íù
ãé( ïéâá åãáò éðôì éðãà àð øáòé ã äéìéã ïéâøã

 êìî êìî éðôì êë ïéâáå àìòàì ïåðéà ïéàîã÷
ã àðîæ àèî àì ïòë ãòã ìàøùé éðáì åëìî

 ïéâáå ìàøùé éðáá àãçàúàìå äàèìùì àéîù
 åîéìù ãëå åãáò éðôì éðãà àð øáòé øîà êë
 àéîù åëìî øòúà øúáì àúéîã÷á ïéâøã ïéìà
 ìëã àøéòæá àøù àøù ãëå éàúú ìò äàèìùì

îéðá åäéàã ïéèáùé øîà úàã äîë ï) íéìäú
çë çñ (åâå íãåø øéòö ïéîéðá íù ' éøàù äéáå

                                                                                                                                                                                     

 .ו"נמקח בדפ א
שלטון אחד והוא מענין קפטירי  ).א"נ) (ב"הרש(' ורומז על מ' תא חדא מדה אחמש'  על בינה ופי ורומזב

 ).א"ד(שלטוני עולם ' דעלמא שפי
מי שאחזו ' של גרעינין שבפרי כענין שכתוב בגיטין בפ'  קשר הגרעין של פרי העליון כי פוסתקא הוא פיג

ל קישור "א ור"ד' עי ).א"ד(ות האצילות כנודע ש ורמז כאן אל השתלשלות נטיע"אי פוסתקא דנשדור ע
 ).א"נ ()ב"הרש(הפרי היוצא ממדריגות הקדושה 
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אחר כך באה המלכות . להתעורר המלכות
  .במקומה ועומדת עמו שלא תזוז לעולמים

àøòúàìàì àúåëìî  àúåëìî àúà øúá
ïéîìòì éãòú àìã äéãäá íéé÷úàå äéøúàá:  

ועתה שמע יעקב ", רבי חייא פתח ואמר
עושך ' עבדי וישראל בחרתי בו כה אמר ה

ויוצרך מבטן יעזרך אל תירא עבדי יעקב 
בא וראה כמה הבטיח ". וישורון בחרתי בו

להם הקדוש ברוך הוא לישראל בכמה 
שהרי , אלזכותם לעולם הב) כדי(מקומות 

לא רצה לחלקו לכל עם ולשון פרט 
, ולכן נתן להם תורת אמת. לישראל לבדם

לזכות בה ולדעת דרכי הקדוש ברוך הוא 
שכל מי שזוכה , כדי שיירשו ארץ הקדושה

יש לו חלק לעולם , בארץ הקדושה הזו
ועמך כולם צדיקים "כמו שנאמר , הבא

שלש . והרי נתבאר". לעולם יירשו ארץ
, אחר כך ישראל, בתחלה יעקב, דרגות כאן

  .ואחר כך ישורון

 øîàå çúô àééç éáø)à ãî äéòùé ( äúòå
 øîà äë åá éúøçá ìàøùéå éãáò á÷òé òîù

åäé" éãáò àøéú ìà êøæòé ïèáî êøöåéå êùåò ä
åì çèáà äîë éæç àú åá éúøçá ïåøåùéå á÷òé ï

á÷" øúà äîëá ìàøùéì ä)ïéâá ( åäì éëæîì
à àì àäã éúàã àîìòì íò ìëì äé÷ìåçì éòøú

 ïåì áäé êë ïéâáå éåãåçìá ìàøùéì øá ïùéìå
 éåçøà òãðîìå äá éëæîì èåù÷ã àúééøåà

á÷ã" éëæã ïàî ìëã àùéã÷ àòøà ïåúøéã ïéâá ä
 àîìòì à÷ìåç äéì úéà àùéã÷ àòøà éàäá

 øîà úàã äîë éúàã)àë ñ íù ( íìë êîòå
 ïéâøã úìú øîúà àäå õøà åùøé íìåòì íé÷éãö

 àëä øúáìå ìàøùé øúáìå á÷òé àúéîã÷á
ïåøåùé:  

ישראל . יעקב הרי בארוהו, בא וראה
. ואף על גב שדרגות אלו כאחת, כמו כן
אלא , למה נקראו ישראל בשם זה, ישורון

כמו , ישורון, ישראל וישורון הכל אחד
משום שנטל , "ישור על אנשים"שנאמר 

ומשום אותן שתי , שורה לצד זה ולצד זה
ישראל . וזהו ישראל, א ישורוןשורות נקר

ישראל . על שנטל גדולה ותוקף מכל
על אותם חלקים שני צדדים שתי ) ישורון(

וכל . והכל אחד, כמו שאמרנו, שורות
, יעקב עבדי. אותם שמות עולים לאחד

כמו עבד שיש לו מצות , לפעמים הוא עבד
וכן ישראל בחרתי . אדונו ולעשות רצונו

. הוא בסוד עליוןוהכל , להשרות עליו, בו
וכתוב , "בוראך יעקב ויוצרך ישראל"כתוב 

כל הדרגות הללו , "עושך' כה אמר ה"
, ר"יוצ, א"בור, והרי נאמר, עולות לאחד

וכל הדרגות אלה על אלה וכולן , ה"עוש
אשרי חלקם של ישראל שהקדוש . אחד

ברוך הוא רוצה בהם מכל העמים עובדי 
 משום שבכולם, עבודת כוכבים ומזלות

הבל המה מעשה תעתועים בעת "כתוב 
בשעה שהקדוש ברוך הוא , "פקודתם יאבדו

עתיד לבער אותם מן העולם וישאר הוא 
לבדו ביום ' ונשגב ה"כמו שנאמר , לבדו
  ".ההוא

 éëä óåà ìàøùé äåî÷åà àä á÷òé éæç àú
 éàîà ïåøåùé ãç ïåðéà ïéâøãã áâ ìò óàå éîð

ùéå ìàøùé àìà àã àîùá ìàøùé ïåø÷à ïåøå
 øîà úàã äîë ïåøåùé ãç àìë)æë âì áåéà (

 àøèñ éàäì äøåù ìéèðã ïéâá íéùðà ìò øåùé
 ïåøåùé éø÷à ïéøåù ïéøú ïåðéà ïéâáå àøèñ éàäìå
 àô÷åúå åáø ìéèðã ìò ìàøùé ìàøùé àåä àãå

 ìàøùé àìëî>ð"ïåøåùé à< ïéøú é÷ìåç ïåðéà ìò 
 ïåðéàå ãç àìëå ïøîà à÷ãë ïéøåù ïéøú ïéøèñ
 åäéàã ïéðîæ éãáò á÷òé ãçì é÷ìñ åäìë ïäîù
 ãáòîìå äéøàîã àãå÷ô äéì úéàã àãáòë ãáò
 äéìò äàøùàì åá éúøçá ìàøùé ïëå äéúåòø

 áéúë åäéà äàìò àæøá àìëå)à âî äéòùé (
 áéúëå ìàøùé êøöåéå á÷òé êàøåá) ãî äéòùé

á (åäé øîà äë" ïé÷ìñ ïéâøã ïéìà ìë êùåò ä
øåá øîúà àäå ãçì" àöåé"ùåò ø" ïéâøã åäìëå ä

 ìàøùéã ïåä÷ìåç äàëæ ãç åäìëå ïéìà ìò ïéìà
á÷ã"åëòò ïéîò ìëî åäá éòøúà ä" ïéâá í

 áéúë åäìëáã)åè é äéîøé ( äùòî äîä ìáä
á÷ã àúòùá åãáàé íúãå÷ô úòá íéòåúòú" ä

 éåãåçìá àåä øàúùéå àîìò ïî ïåì àøòáì ïéîæ
 øîà úàã äîë)àé á äéòùé (åäé áâùðå"ä åãáì 

                                                                                                                                                                                     

ג " נקט לאתערא כי היה כמו פקיד לבר ולהכי שאול באחת ועלתה לו כמו שביאר הרב המאירי פא
' ש אתא מלכותא באתריה ומיהו בהא דשאול באחת כו"ה שהיה מיהודה וז"דהוריות באורך לא כן דהע

 ).א"נ) (ן"מאי(ש "ל בספר הגלגולים ע"י זצ"ה אחרת לרבינו הארשט
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àåää íåéá:  
אל תיראי ", רבי יהודה פתח ואמר

תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאם 
כל , בא וראה". וגואלך קדוש ישראל' ה

העמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות של 
הקדוש ברוך הוא נתן אותם , העולם

, לממונים שליטים ידועים כמו שנאמר
כמו שכתוב , וכולם הולכים אחרי אלהיהם

". י כל העמים ילכו איש בשם אלהיוכ"
, וכולם שופכים דמים ועורכים קרבות

  ומעורבים, גוזלים שודדים ונואפים

 øîàå çúô äãåäé éáø)ãé àî íù ( éàøéú ìà
åäé íàð êéúøæò éðà ìàøùé éúî á÷òé úòìåú" ä
åëòò ïéîò ìë éæç àú ìàøùé ùåã÷ êìàåâå" í

á÷ àîìòã"ïéòéãé ïéðèìù ïðîîì ïåì áäé ä äîë 
 áéúëã äîë ïåääìà øúá éìæà åäìëå øîúàã

)ä ã äëéî ( åéäìà íùá ùéà åëìé íéîòä ìë éë
]åäìëå) [åäéðîå( àáø÷ ïéçéâîå ïéîã ïéãùåà 

éáøòúàå ïéôàðîå ïéçô÷å ïéìæâ  

  çò÷/à  
ומתחזקים בכחם , בכמה מעשים רעים

ולישראל אין תוקף וכח לנצח אותם . להרע
ו שאין לה כתולעת הז, פרט בפה שלהם

ובפיה היא שוברת , תוקף וכח אלא בפיה
  .ולכן נקראו ישראל תולעת, הכל

 ïåäìéçá åô÷úúàå ùéáì ïéãáåò äîëá
 àìéçå àô÷åú ïåì úéì ìàøùéå àùàáàì
 úéìã àã àúòìåúë ïåäîåôá øá ïåì äàçöðì
 øáúî àîåôáå àîåôá àìà àìéçå àô÷åú äì

úòìåú ìàøùé ïåø÷à àã ìòå àìë:  
מה , "תיראי תולעת יעקבאל ", עוד

תולעת אין בריה בעולם כמו תולעת המשי 
שממנה יוצאים כל לבושי , הזו שטווים בו

אחר כך זורעת , לבושי המלכים, כבוד
ומאותו הזרע שנשאר ממנה , זרעים ומתה

כך . והרי היא בקיום, מתקיימת כמו מקודם
שאף על פי , ישראל הם כמו התולעת הזו

ו בעולם כמו יחזרו ויתקיימ, שמתים
) הנה(כי ) "שכתוב(והרי נאמר . מקודם

כחומר ביד היוצר כן אתם בידי בית 
אלא זהו חומר , "כחומר"מה זה ". ישראל

, שאף על גב שנשבר, של אותה זכוכית
מתי . "ויש לו תקנה כמו מקודם, נתקן

שמשום שישראל , זה עץ החיים" ישראל
לכן יהיו להם חיים , דבוקים בעץ החיים

ו מן העפר ויתקיימו בעולם ויהיו ויקומ
, לעם אחד לעבוד את הקדוש ברוך הוא

לעבדו ' לקרא כולם בשם ה"כמו שנאמר 
  ".שכם אחד

 á÷òé úòìåú éàøéú ìà åú)ãé àî äéòùé (
úéì úòìåú äî) äéì( éàäë àîìòã äéøáì 

éùîã úòìåúà éùåáì ìë é÷ôð äðîã àøèñéñã 
ø÷éá ]éøèñéè) [éøèñéñ(æ øúáì ïéëìîã  òø

 äéðî øàúùàã àòøæ àåääî øúáìå úéîå ïéòøæ
 êë àîåé÷á åäéà àäå ïéîã÷ìîë íéé÷úà
 ïéúîã áâ ìò óàã úòìåú éàäë ïåðéà ìàøùé
 àäå ïéîã÷ìîë àîìòá ïåîéé÷úéå ïåøãäúé

 øîúà)áéúëã) (å çé äéîøé ( ãéá øîçë éë
 øîçë éàî ìàøùé úéá éãéá íúà ïë øöåéä

úéëåëæ àåääã øîç àåä àã àìà áâ ìò óàã 
 éúî ïéîã÷ìîë äð÷ú äéì úéàå ï÷úúà øáúàã
 ïåðéà ìàøùéã ïéâáã ééçã àðìéà àã ìàøùé
 ïåäì ïééç àäé êë ïéâá ééçã àðìéàá å÷áãúà
 ãç íòì ïåäéå àîìòá ïåîéé÷úéå àøôòî ïåîå÷éå

á÷ì äéì çìôîì" øîà úàã äîë ä)è â äéðôö (
åäé íùá íìë àø÷ì"ãçà íëù åãáòì ä:  

, ר ורבי יצחק היו הולכים בדרךרבי אלעז
וקם רבי אלעזר , והגיע זמן קריאת שמע

אחר . וקרא קריאת שמע והתפלל תפלתו
שטרם , והרי שנינו, כך אמר לו רבי יצחק

צריך ליטול רשות , שיצא אדם לדרכו
משום , אמר לו. מרבונו ולהתפלל תפלתו

שכשיצאתי לא היה זמן תפלה ולא הגיע 

 àçøàá éìæà ååä ÷çöé éáøå øæòìà éáø
 àø÷å øæòìà éáø í÷å òîù úàéø÷ã àðîæ àèîå

÷" ÷çöé éáø äéì øîà øúáì äéúåìö éìöå ù
 éòáà àçøàì ùð øá ÷åôé àì ãòã ïðéðú àäå

øàîî åùø àìèðì äéì øîà äéúåìö éìöìå äé
 àìå àúåìö ïîæ äåä àì àð÷éôð ãëã ïéâá äéì

                                                           

 ).א"ד( כתולעת הזה שעושה משי א
 ).א"נ) (ב"הרש(כלי מלת למלכים  ).א"ד( שעושין ממנו מלבושים נכבדים ב
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, שהשמש מאירהעכשיו . זמן קריאת שמע
, אבל עד שלא יצאתי לדרך, התפללתי

אבל , ביקשתי בקשה ממנו ונמלכתי בו
שהרי אני עוסק . תפלה זו לא התפללתי

וכאשר הגיע , בתורה מחצות הלילה
עד עכשיו לא היה הזמן להתפלל , הבוקר
משום שאותה שעה של קדרות , תפלה

, השחר נמצאת אשה מדברת עם בעלה
 רוצה ללכת שהיא, והם בסוד כאחד

ולכן לא , למשכנה עם ילדיה שיושבות עמה
צריך האדם להפסיק דבורם כשמחברים 

ועכשיו . כאחד ולהכניס דבר אחר ביניהם
, הוא זמן התפלה להתפלל, שהאיר השמש
". ייראוך עם שמש"שכתוב , כמו שבארוהו

לשמור אור השמש עמנו , "עם שמש"מהו 
, שהרי יראה עם השמש צריך, להאיר לה

הוא לא , וכשלא מאיר היום. א להפרידםול
וצריך לחבר אותם , יראה עם השמש

  ".עם שמש"וזהו , כאחד

÷ã àðîæ àèî"àðéìö øéäð àùîùã àúùä ùà 
àçøàì àð÷ôð àì ãò ìáàá äéðî àúåòá àðéòá 

 àäã àðéìö àì àã àúåìö ìáà äéá àðëìîàå
 ãëå àéìéì úåâìôî àúééøåàá àðìãúùà àðà
 àúåìö éìöì àðãò äåä àì ïòë ãò àøôö àúà

éâá çëúùà àøôöã àúåøã÷ã àúòù àéääã ï
 àãçë àæøá ïåðéàå äìòáá àéòúùî àúúà
 éáúéã àäúîìåòá àðëùîì êäéîì éäéà àéòáã

ùð øáì äéì éòá àì êë ïéâáå äãäáâ ÷ñôîì 
 àøçà äìî àìòàìå àãçë ïøáçúîã åäééìî
 àúåìö ïãò àåä àùîù øéäðã àúùäå åäééðéá

 áéúëã äåî÷åàã äîë äàìöì)ä áò íéìäú (
 àøåäð àøèðì ùîù íò åäî ùîù íò êåàøéé

éãäá äàøé àäã äì àøäðàì ïãäá àùîùã)ä( 
 øéäð àì ãëå ïåì àùøôàì àìå êéøèöà àùîù
 àëéøöå àùîù éãäá äàøé àåä åàì àîîé

ùîù íò àåä àãå àãçë ïåì àøáçì:  
. וכשהגיעו לבית שדה אחד ישבו. הלכו

זקפו עיניהם וראו הר אחד שהיו עולים 
אמר . פחד רבי יצחק. ו בריות משונותברומ

, אמר לו. למה אתה פוחד, לו רבי אלעזר
וראיתי את , ראיתי שההר הזה הוא קשה

ופחדתי שלא , הבריות הללו שהן משונות
מחטאים , מי שפוחד, אמר לו. יצרו לנו

אין אלה , בא וראה. שבידיו יש לו לפחד
  .מאותן בריות קשות שהיו נמצאות בהרים

ìæàåèî ãë  åäééðéò åô÷æ åáúé ì÷ç éá ãç å
îçåå÷ìñ ååäã àøåèì äéì é ïééøá äéîåøá 

 øæòìà éáø äéì øîà ÷çöé éáø ìéçã ïééðùî
 åäéà àøåè éàäã àðéîç äéì øîà úìéçã éàîà
 àðìéçãå ïééðùî ïåðéàã ïééøá ïéìà àðéîçå óé÷ú

à ïì åâøè÷é àìã"ïàî ìã éåàèçî ìéçãã 
 éæç àú ìçãîì äéì úéà äéãéáã ïéìà åàì

àéøåèá ïéçëúùî ååäã ïéôé÷ú ïééøá ïåðéàî:  
ואלה בני צבעון ואיה וענה ", פתח ואמר

פסוק . 'וגו" הוא ענה אשר מצא את הימים
אין אלה אותם , אבל בא וראה, זה בארוהו

' האימים לפנים ישבו בה וגו"שכתוב בהם 
אבל אלה שאמר . 'וגו" ובני עשו יירשום

, "ם במדבראשר מצא את הימי"הכתוב 
אלו היו בריות , ]'חסר י[כתוב ימם 

שכאשר גורש קין מעל פני . משונות

åâå äðòå äéàå ïåòáö éðá äìàå øîàå çúô '
)ãë åì úéùàøá (] íéîéä úà àöî øùà äðò àåä

åâå ')íù([  åàì éæç àú ìáà äåî÷åà àø÷ éàä
 ïåðéà ïéìà åäá áéúëã)é á íéøáã ( íéîéàä

åâå äá åáùé íéðôì 'åâå íåùøéé åùò éðáå ' ìáà
 øáãîá íéîéä úà àöî øùà àø÷ øîà÷ã ïéìà
 äåä ãëã ïééðùî ïééøá ååä ïéìà áéúë íîé

                                                                                                                                                                                     

ש השתא דשמשא נהיר צלינא דוקא ומדוקדק כל "ש כותיקין וגמרה עם הנץ החמה וז" פירוש שקרא קא
 ).א"נ) (ן"מאי(ו "ת יחוד קבה"שמשא ת' ראה בהדי שמשא אצטריך הדבר פשוט יראה מש דהא י"הלשון ומ

 ).א"ד( קודם שיצאתי לדרך ב
איה דדוקא רואין ' ש בסמוך בהדי שמשא אצטריך וכו"נ ממ"ל מכאן שטועין המקדימין וכ" כתב הרמדג

א עדן צלותא משמע ש והשתא דנהיר שמשא הו"נ ממ"נוגעת בחבירתה וכ' להקדים תפלה קאמר דאין מ
 ).א"נ(ה אין זה הפסק "דוקא צלותא אסור אבל לומר סליחות וזמירות ובקשות עד

 דאותו נחש היה בדרך נס ומזה נבהל משה ונס ועוד מ"ולק. ל דהכתיב וינס משה מפניו" תמה הרמדד
ל "י זצ"נו הארורבי). י"ז כ"הרמ(ל הוכיחו שחשד ישראל שלא יאמינו בו "ש רז"דגם שם היה ערעור עליו כמ

ג "ר פ"גלה סודו בספר הכוונות דרוש שביעי של פסח והדברים עתיקים ואולם קשה דמפורש בהדיא בש
 ).א"נ) (ן"מאי(ש והקולות יחדלון "למה נס מפני שחטא בדבריו שאלו לא חטא לא היה נס ע
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הן גרשת אותי היום מעל "ככתוב , האדמה
וישב "וכתוב , "פני האדמה ומפניך אסתר

מבני בניו בצד של . ובארוהו, "בארץ נוד
שהרי , רוחות וסערות ומזיקים ואלה עמדו

נבראו מאותו , כשרצה להתקדש יום השבת
בלי ) מאירות(ד רוחות קיימות מעופפות צ

ואלה אינם לא מיום שבת ולא מיום , גוף
ולכן , ונשארו אלו יומיים בהם בספק, ששי

  לא התקיימו לא

 áéúëãë àòøà éôà ìòî ïé÷ êøúà) ã úéùàøá
ãé ( êéðôîå äîãàä éðô ìòî íåéä éúåà úùøâ ïä

 áéúëå øúñà)æè íù ( áùéå äåî÷åàå ãåð õøàá
àøèñá éåðá éðáîà ïé÷éæîå ïéìåòìòå ïéçåøã 

 àîåé àùã÷úàì àòá ãë àäã åîéé÷ ïéìàå
 ïéîéé÷ ïéçåø àøèñ àåääî ïåøáúà àúáùã

 ïéøéñè)ð"ïéøéäè à (àôåâ àìáá ïåðéà åàì ïéìàå 
 åøàúùàå äàúéúù àîåéî àìå àúáùã àîåéî
 àì êë ïéâáå à÷ôñá åäá ïéîåé ïéøú ïéìà

é÷úààì åîé  
  çò÷/á  

והלכו והתפשטו באותו . מזה ולא מזה
ולא , והתלבשו באותו צד, צד של קין

, ם חסר"ונקראו ימ, התלבשו להתקיים
, שלא התקיימו לא ביום זה ולא ביום זה

ולמדו , והוא מצא אותם, ונראים לבני אדם
והם הולכים , אותו להביא ממזרים לעולם

, ביוםבין ההרים ועומדים בגוף פעם אחת 
  .ואחר כך מתפשטים ממנו

 àåääá åèùôúàå åìæàå éàäî àìå éàäî
 åîéìâúà àìå àøèñ àåääá åîéìâàå ïé÷ã àøèñ

îé ïåø÷àå àîéé÷úàì" àìã øñç í>åîéé÷úà <
)åîéé÷úé( ïåæçúàå àã àîåéá àìå àã àîåéá àì 

 äéì éôìåàå ïåì çëùà åäéàå àùð éðáì
ðéá éìæà ïåðéàå àîìòì ïéøæîî äàúééàì àéøåè é

 øúáìå àîåéá àãç àðîæ àôåâá ïéîéé÷å
äéðî éèùôúî:  

שבא , הענה הזה היה ממזר, בא וראה
וזה בא מצד , צבעון על אמו והוליד ממזר

ולכן מצא אותם , רוח הטומאה שנדבק בו
ולמדו אותו כל מיני צד הטומאה בשביל 

וכמה אחרים , אלה הם, ובא וראה. זה
מאותו צד כולם באים , נפרדים אלה מאלה

משום , והולכים במדבר ונראים שם
והוא בית , שהמדבר הוא מקום חרב

כל אדם שהולך בדרכי , ועם כל זה. מושבם
, וירא מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא

אמר רבי . הלכו ונכנסו בהר. לא פוחד מהם
, כדוגמא זו כל אותם הרים חרבים, יצחק

, כך זה, אמר לו. מקום מושב שלהם הוא
כתוב עליהם ,  אותם שעוסקים בתורהוכל

' ישמרך מכל רע ישמר את נפשך ה' ה"
  ".ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם

 àúàã äåä àøæîî åäéà àã äðò éæç àú
 àúà àãå àøæîî ãéìåàå äéîà ìò ïåòáö
 êë ïéâáå äéá ÷áãúàã àáàñî çåøã àøèñî
 øèñã ïéðéæ ìë äéì éôìåà ååäå ïåì çëùà

å àã ïéâá àáàñî äîëå ïåðéà ïéìà éæç àú
 àåääî ïééúà åäìë ïéìàî ïéìà ïùøôúî ïéðøçà
 ïéâá ïîú ïåæçúàå àøáãîá éìæàå àøèñ

ã ïåäìã àáúåî éá åäéàå áåøç øúà àøáãî
]ìë íòå) [ìòå( éåçøåàá ìéæàã ùð øá ìë àã 

á÷ã"á÷ì äéì ìéçãå ä" åäééðî éôúñî àì ä
 àã àðååâë ÷çöé éáø øîà àøåèá åìòàå åìæà
 ïåäìã àáúåî éá øúà ïéáåøç ïéøåè ïåðéà ìë

à"ìãúùîã ïåðéà ìëå àåä éëä ìé àúééøåàá 
 áéúë åäééìò) àë÷ íéìäúæ (åäé" ìëî êøîùé ä

åäé êùôð úà øîùé òø" êàáå êúàö øîùé ä
íìåò ãòå äúòî:  

הללויה אודה ", פתח רבי אלעזר ואמר
פסוק זה , בכל לבב בסוד ישרים ועדה' ה

דוד המלך כל ימיו , בא וראהאבל , פרשוהו
והיה , היה עוסק בעבודת הקדוש ברוך הוא

 øîàå øæòìà éáø çúô)à àé÷ íù ( äéåììä
åäé äãåà" éàä äãòå íéøùé ãåñá ááì ìëá ä

 éåîåé ìë àëìî ãåã éæç àú ìáà äåî÷åà àø÷
 äåäá÷ã àðçìåôá ìãúùî" úåâìôá í÷ äåäå ä

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב "ויקרא עו ע א
 ).א"נ) (ב"הרש(ערומות באוצר  ).א"ד( רוחות בלא גוף ב
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קם בחצות הלילה ומשבח ומודה בשירות 
ותשבחות כדי לתקן מקומו במלכות של 

שכאשר מתעורר רוח צפון בחצות . מעלה
היה יודע שהקדוש ברוך הוא , הלילה

באותה שעה מתעורר בגן עדן להשתעשע 
תה שעה והוא היה קם באו, עם הצדיקים

ומתגבר בשירים ותשבחות עד שעולה 
משום שכאשר הקדוש ברוך הוא . השחר

הרי בארנו שהוא וכל , נמצא בגן עדן
, כולם מקשיבים לקולו, הצדיקים שבגן

, "חברים מקשיבים לקולך השמיעני"ככתוב 
אלא חוט של חסד משוך עליו , ולא עוד

' יומם יצוה ה"שכתוב , כמו שנאמר, ביום
אלא , ולא עוד".  שירה עמיחסדו ובלילה

כולם , שאותם דברי תורה שהוא אומר
, עולים ומתעטרים לפני הקדוש ברוך הוא

ולכן דוד המלך היה עוסק בלילה בעבודת 
  .אדונו

 ïéâá ïçáùåúå ïéøéùá äãåîå çáùîå àéìéì
 øòúà ãëã àìéòìã åëìîá äéúëåã àð÷úúàì

á÷ã òãé äåä àéìéì úåâìôá ïåôö çåø" àéääá ä
 íò òùòúùàì ïãòã àúðâá øòúé àúòù
 øáâúàå àúòù àéääá í÷ äåä åäéàå àéé÷éãö

ïéâá àøôö ÷éìñã ãò ïçáùåúå ïéøéùá ãëã 
á÷" åäéàã àðîé÷åà àä ïãòã àúðâá çëúùà ä

 äéì÷ì ïéúééö åäìë àúðâáã àéé÷éãö ìëå
 áéúëãë)âé ç øéù ( êìå÷ì íéáéù÷î íéøáç

 êéùî ãñçã àèåçã àìà ãåò àìå éðòéîùä
 áéúëã øîúàã äîë àîîéá äéìò) áî íéìäú

è (åäé äåöé íîåé" àìå éîò äøéù äìéìáå åãñç ä
 ïéìî ïåðéàã àìà ãåò øîà åäéàã àúééøåàã

á÷ éî÷ ïéøèòúîå ïé÷ìñ åäìë" ãåã êë ïéâáå ä
äéøàîã àðçìåôá àéìéìá ìãúùî äåä àëìî:  

בכל אותן שירות , "הללויה", בא וראה
הרי שנינו שלמעלה , ותשבחות שדוד אמר

משום , למה, ובארוהו, מכולם הוא הללויה
מה שם ומה . שכולל השם והשבח כאחד

אלא זו , בח מהוהש, ה"שם זה י. שבח
, ס"הלל בגימטריא ה(כנסת ישראל שהיא 

מתקנת שבח תמיד לקדוש ) י"שהוא אדנ
כמו שנאמר , ברוך הוא ולא שוקטת

אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקוט "
משום שסדור השבח היא מסודרת , "אל

ולכן ֵשם ושבח , ומשובחת תמיד אליו
, כמו שבארוהו, "בכל לבב' אודה ה. "כאחד

משום שהם , הטוב וביצר הרעביצר 
כמו שנאמר , נמצאים תמיד אצל האדם

" בסוד ישרים. "ובארוהו, "בכל לבבך"
אלו הם ישראל שכל הדרגות , )ועדה(

צדיקים , כהנים ולוים, מתעטרות בהם
כמו שנאמר , "ועדה". "ישרים", וחסידים

והם סוד שהקדוש ברוך , "נצב בעדת אל"
 לשבח ולכן צריך האדם. הוא מתעטר בהם

משום שהוא , את הקדוש ברוך הוא תמיד
ומי שיודע לשבח , רוצה בשירים ותשבחות

הקדוש ברוך , לו להקדוש ברוך הוא כראוי

 ïçáùåúå ïéøéù ïåðéà ìëá äéåììä éæç àú
äìëî àìéòìã ïðéðú àä ãåã øîà÷ã àåä ïå

 àîù ìéìëã ïéâá àîòè éàî äåî÷åàå äéåììä
é àã àîù àçáùå àîù éàî àãçë àçáùå"äà 

äéàã ìàøùé úñðë àã àìà åäéà ïàî àçáùé 
)îéâá ììä 'ä"éðãà àåäù ñ ( àçáù àð÷úî

á÷ì øéãú"øîà úàã äîë úëëúùà àìå äá 
)á âô íù (éäìà" ìàå ùøçú ìà êì éîã ìà í

áùã àøåãñã ïéâá ìà èå÷ùú úøãñî éäéà àç
 àçáùå àîù êë ïéâáå äéáâì øéãú úçáùîå

åäé äãåà àãçë" äåî÷åàã äîë ááì ìëá ä
 éçëúùî ïåðéàã ïéâá òøä øöéáå áåèä øöéá

 øîà úàã äîë ùð øáã äéáâì øéãú) å íéøáã
ä ( íéøùé ãåñá äåî÷åàå êááì ìëá)äãòå ( ïéìà

 éðäë ïøèòúî åäá ïéâøã ìëã ìàøùé ïåðéà
éãö éàåéìåäãòå íéøùé éãéñçå é÷â úàã äîë 

 øîà)á áô íéìäú ( àæø ïåðéàå ìà úãòá áöð
á÷ã" ùð øá éòá êë ïéâáå åäá øèòúà ä

á÷ì äéì àçáùì" éòøúà åäéàã ïéâá øéãú ä
á÷ì äéì àçáùì òãéã ïàîå ïçáùåúå ïéøéùá" ä

                                                           

ויותר נכון . ח"ז. ו"ת שהוא יה"תלש שמהללת ומשבחת "ע' ו הלל היא המ"ל יה"ה הלי פירוש הללוא
ה ובא בסדר "ש מאי שמא דא י"א וז"ונמשכין מוחין דאו' ת ו"י שמשבחת לת"לומר הלל גימטריא אדנ

 ).א"נ) (ן"מאי.(ל"ה ואכמ"ה ויש ליישב דברי מזיהללו
ך אלא לעולם תהיה משוררת ומשבחת וכן אתה הנקרא אל כאומר מה אל תתנו דמי ל' ים מה אתה אלב

 ).א"נ(אקוב לא קבה אל 
פינחס דף ' נ מצד היסוד כנזכר בפ"ה שנקרא חסדי דוד א"ל כהני חסד ליואי דין צדיקי יסוד חסידי נו" רג

 ).א"נ(ויצא ' כדאיתא בפ' ת ועדה מצד מ"ג ישרים מצד הת"רי
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זהו שכתוב . הוא מקבל תפלתו ומצילו
  .'וגו" אורך ימים', אשגבהו כי ידע שמי וגו"

á÷ úåàé à÷ãë" àãä äéì áéæùå äéúåìö ìéá÷ ä
 áéúëã àåä)æè ãé àö íù ( åäáâùà éîù òãé éë

åâå 'åâå íéîé êøà':  
אתה סתר לי מצר ", פתח רבי יוסי ואמר

אתה סתר ". "תצרני רני פלט תסובבני סלה
זה הקדוש ברוך הוא שהוא סתר ומגן , "לי

והוא מסתתר , לאדם שהולך בדרכי התורה
מצר . "שלא יכולים להרע לו, בצל כנפיו

למעלה יש . מלמעלה ומלמטה, "תצרני
זהו , ומיהו.  כמו כן למטה,לאדם יריבים

  יצר הרע

 øîàå éñåé éáø çúô)æ áì íù ( éì øúñ äúà
 éì øúñ äúà äìñ éðááåñú èìô éðø éðøöú øöî

á÷ àã"äà ìéæàã ùð øáì ïâîå àøúñ åäéàã 
 éåôãâã àìöá øúúñà åäéàå àúééøåàã éçøàá
 àìéòî éðøöú øöî äéì àùàáàì ïéìëé àìã

àî ùð øáì äéì úéà àìéòì àúúîå åááã éø
òøä øöé àã åäéà ïàîå éîð éëä óåà àúúì  

  èò÷/à  
ואלמלא , שהוא צר למעלה וצר למטה

, לא נמצא בעל ריב לאדם בעולם, יצר הרע
רני פלט ". "מצר תצרני"בשביל כך 
היה צריך לכתוב יסובבני ". תסובבני סלה

אלו שירים שיש , מה זה תסובבני, סלה
צילני תסובבני בהם לה, בהם דרגות להצלה

ופסוק זה הוא כסדר והוא גם . בדרך
  .מצד זה ומצד זה, למפרע

 øöé àìîìàå àúúì øöå àìéòì øö åäéàã
 àîìòá ùð øáì åááã éøàî çëúùà àì òøä
 äìñ éðááåñú èìô éðø éðøöú øöî êë ïéâá

)æ áì íéìäú ( éàî äéì éòáî äìñ éðááåñé
ïéâøã åäá úéàã ïéøéù ïåðéà ïéìà éðááåñúá 

ú äìöäì éàäå àçøàá éì àáæùì åäá éðááåñ
 àñéâ éàäî òøôîì åäéàå àøãñë åäéà àø÷

àñéâ éàäîåâ:  
בשירות ותשבחות הללו , בא וראה

שאמר דוד יש בה סודות ודברים עליונים 
משום שכולם נאמרו , בסודות החכמה

שהיה שורה רוח הקודש על , ברוח הקודש
ולכן כולם נאמרו . דוד והיה אומר שירה

, פתח רבי אלעזר ואמר. החכמהבסודות 
דחה ". "עזרני' דחה דחיתני לנפול וה"

מה , היה צריך לכתוב דחה דחוני, "דחיתני
אלא זה צד האחר ". דחה דחיתני"זה 

שדוחה את האדם תמיד ורוצה לדחות 
, אותו ולהסטותו מעם הקדוש ברוך הוא
. וזהו יצר הרע שנמצא תמיד אצל האדם

, "דחיתני לנפולדחה "וכנגדו חזר דוד ואמר 
משום שהוא היה משתדל אליו בכל אותן 
. צרות להסטותו מעם הקדוש ברוך הוא

, "דחה דחיתני לנפל"ועליו אמר דוד 
. שלא נמסרתי לידך, "עזרני' וה", בגיהנם

ועל זה יש לאדם להזהר ממנו כדי שלא 
ואז הקדוש ברוך הוא שומר , ישלוט עליו

ח אז תלך לבט"שכתוב , אותו בכל דרכיו

ùåúå ïéøéù ïéìàá éæç àú ãåã øîà÷ã ïçá
 ïéâá àúîëçã éæøá ïéàìò ïéìîå ïéæø ïåäá úéà
 çåø àøù äåäã åøîàúà àùãå÷ çåøá åäìëã
 êë ïéâáå àúøéù øîà äåäå ãåãã äéìò àùãå÷

ø çúô åøîàúà àúîëçã éæøá åäìë ' øæòìà
 øîàå)íùâé çé÷  (åäéå ìåôðì éðúéçã äçã" ä

 éàî äéì éòáî éðåçã äçã éðúéçã äçã éðøæò
 äçã äéì àééçãã àøçà àøèñ àã àìà éðúéçã

 äéì äàèñàìå äéì àééçãì éòáå øéãú ùð øáì
á÷ íòî"äöé àåä àãå ä" äéáâì çëúùàã ø

 äçã øîàå ãåã øãäà äéìá÷ìå øéãú ùð øáã
 äéáâì ìãúùà äåä åäéàã ïéâá ìåôðì éðúéçã

á÷ íòî äéì äàèñàì ïéú÷ò ïåðéà ìëá" äéìòå ä
 ìåôðì éðúéçã äçã ãåã øîàåäéå íðäéâá" ä

 äéì úéà àã ìòå êãéá àðøñîúà àìã éðøæò
 äéìò èåìùé àìã ïéâá äéðî àøäãæàì ùð øáì

á÷å" áéúëã éåçøà ìëá äéì øéèð ïéãë ä) éìùî
                                                           

' וי במפדמלת גד' וי וכופתתר בצלא דגדסש בסמוך ואיהו א"וז' ו המה דהיינ" מפרש אתה דאיהו קבא
 ).א"נ) (ח"ז(

' הו דרגין וכובשירין דאית  ותירץ.  פירוש רנות הפלטה שאני מרנן יסובבוני מכל צד שלא אהיה נזוקב
 ).א"נ(ל שסגולתם להציל תסובבני אתה בהם לשיזבא לי "תסובבני חוזר לאתה שהיא השכינה ר' פי

פ "ומסוגל שלא ישלוט בו מגפה האומר ג'  והמשמעות אווש נדרש מסופו לראשו ומראשו לסופ פירג
 .זוהר הרקיע'  ועי).א"נ(' ש דאית בהו דרגין להצלה וכו"פ למפרע וז"ישר וג
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בלכתך לא יצר ", "דרכך ורגלך לא תגוף
וארח "וכתוב , "צעדך ואם תרוץ לא תכשל

צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון 
אשריהם ישראל , אמר רבי יהודה". היום

שהקדוש ברוך הוא שומר אותם בעולם 
ועמך כולם "שכתוב , הזה ובעולם הבא

  ".צדיקים לעולם יירשו ארץ

âë â ( óåâú àì êìâøå êëøã çèáì êìú æà) íù
áé ã ( àì õåøú íàå êãòö øöé àì êúëìá

 áéúëå ìùëú)çé íù ( äâð øåàë íé÷éãö çøàå
 êìåä ïéàëæ äãåäé éáø øîà íåéä ïåëð ãò øåàå

á÷ã ìàøùé ïåðéà" ïéã àîìòá ïåì øéèð ä
 áéúëã éúàã àîìòáå)àë ñ äéòùé( íìë êîòå 

õøà åùøé íìåòì íé÷éãö:  
  ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì:  
  áùéå úùøôá÷òé   
וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ "
רבות רעות ", רבי חייא פתח ואמר". כנען

בא וראה כמה ". 'ומכולם יצילנו הצדיק 
מקטרגים יש לו לאדם מן היום שהקדוש 

א "א לאדם נ"ד(ברוך הוא נתן בו נשמה 
שכיון שאדם יוצא , בעולם הזה) להתקיים

מיד מזדמן להשתתף עמו , לאויר העולם
לפתח "שכתוב , כמו שנאמר, יצר הרע

ואז משתתף עמו יצר ', וגו" חטאת רובץ
שהרי הבהמות , ואובא וראה שכך ה. הרע

שומרים את עצמם , מיום שנולדים
ובורחים מתוך האש ומכל המקומות 

ואדם מיד בא לזרוק את עצמו , הרעים
, משום שיצר הרע שרוי בתוכו, לתוך האש

, ובארנו. ומיד מסיט אותו לדרך רעה
טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן ,שכתוב 

טוב ". "וכסיל אשר לא ידע להזהר עוד
שהוא ילד מימים , צר הטובזהו י, "ילד

שהרי משלשה עשר , מועטים עם האדם
ממלך . "כמו שנתבאר, )עמו(שנים ואילך 

זה הוא יצר הרע , "ממלך". "זקן וכסיל
שהוא נקרא מלך ושולט בעולם על בני 

כמו , שהוא זקן ודאי, "זקן וכסיל. "אדם
שכאשר אדם נולד ויוצא לאויר , שבארוהו

  הוא, העולם

øàá á÷òé áùéå ïòðë õøàá åéáà éøåâî õ
)à æì úéùàøá(  øîàå çúô àééç éáø) íéìäú

ë ãì (åäé åðìéöé íìëîå ÷éãö úåòø úåáø" àú ä
 àîåéî ùð øáì äéì úéà ïéâøè÷î äîë éæç

á÷ã" áäé ä]äéá[ àúîùð )ùð øáì (àîéé÷úàìà 
 àîìòã àøéåàì ùð øá ÷éôðã ïåéëã àîìò éàäá

 òøä øöé äéãäá àôúúùàì ïîãæà ãéî äîë
 áéúëã øîúàã)æ ã úéùàøá ( úàèç çúôì

åâå õáåø ' àúå òøä øöé äéãäá óúúùà ïéãëå
 åãéìéúàã àîåéî éøéòá àäã àåä éëäã éæç
 ìë ïîå àøåð åâ ïî ïé÷øòå åäééîøâ éøèð åäìë
 åâ äéîøâ àîøàì éúà ãéî ùð øáå ïéùéá ïéøúà
 éèñà ãéîå äéåâá éøàù òøä øöéã ïéâá àøåð

àùéá àçøàì äéì áéúëã àðîé÷åàå ) ã úìä÷
âé ( øùà ìéñëå ï÷æ êìîî íëçå ïëñî ãìé áåè

 áåè øöé àåä àã ãìé áåè ãåò øäæäì òãé àì
 àäã ùð øáã äéîò ïéøéòæ ïéîåéî ãìé àåäã

 ïéðù øñéìúî]êìéàå[) äéîò (øîúàã äîëá 
êìîî ìéñëå ï÷æ êìîîâ åäéàã òøä øöé àåä àã 

 àùð éðá ìò àîìòá èéìùå êìî éø÷à ìéñëå ï÷æ
 øá ãéìéúà ãëã äåî÷åàã äîë éàãå ï÷æ åäéàã

åäéà àîìòã àøéåàì ÷éôðå ùð  

  èò÷/á  
מלך זקן "ועל כן הוא , מזדמן עם האדם

לא ". אשר לא ידע להזהר עוד". "וכסיל
משום שהוא , "להזהר"כתוב להזהיר אלא 

 ï÷æ êìî åäéà àã ìòå ùð øáã äéîò ïîãæà
 ãåò øäæäì òãé àì øùà ìéñëå)âé ã úìä÷( 

ìéñë åäéàã ïéâá øäæäì àìà áéúë àì øéäæäìà 

                                                           

) ח"ז(ה שולח הנשמה בגוף כדי שייטב את דרכיו ויקרא חי " פירוש כי הרשע בחייו קרוי מת והקבא
 .)א"נ(

  ).ו"לש(ב "פרשת פקודי רסז ע' ישלח ועיפ ו"לעיל ר ב
 ).א"נ) (ן"מאי(' ז לס"מ זקן גימטריא נקבה רמ" אפשר לרמוז ממלך עם הכולל גימטריא סג
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, ועליו אמר שלמה עליו השלום, כסיל
ת שהרי מפסול, "והכסיל בחושך הולך"

  .ואין לו אור לעולמים, החושך הוא בא

ìéñëàò äîìù øîà äéìòå " ä)ãé á úìä÷ (
àäã êìåä êùçá ìéñëäåá à÷ êùçã àúéñåñî 

ïéîìòì àøåäð äéì úéìå àéúà:  
טוב "כתוב , בא וראה, י שמעון אמררב

הרי , "ילד מסכן"מי זה , "ילד מסכן וחכם
טוב "אבל , ונתבאר שהוא יצר טוב, בארוה

, "נער הייתי גם זקנתי"זהו שכתוב , "ילד
שאין לו , "ילד מסכן"וזה הוא נער שהוא 

משום , "נער"ולמה נקרא . מעצמו כלום
, שיש לו חדוש הלבנה שתמיד מתחדשת

. כמו שאמרנו, א ילד מסכןותמיד הו
ממלך . "משום ששורה בו חכמה, "וחכם"

שהרי , כמו שנאמר, זהו יצר הרע, "זקן
. מיום שהיה לא יצא מטומאתו לעולמים

, שכל דרכיו הם לדרך רעה, "והוא כסיל"
והולך ומסטה את בני האדם ולא יודע 

והוא בא עם אדם בעלילות כדי , להזהר
  .להסטותם מדרך טובה לדרך רעה

 áéúë éæç àú øîà ïåòîù éáø)âé ã úìä÷ (
 äåî÷åà àä ïëñî ãìé ïàî íëçå ïëñî ãìé áåè
 àåä àãä ãìé áåè ìáà áåè øöé åäéàã øîúàå

 áéúëã)äë æì íéìäú ( àãå éúð÷æ íâ éúééä øòð
 äéîøâî äéì úéìã ïëñî ãìé åäéàã øòð àåä
 åúãç äéì úéàã ïéâá øòð éø÷à éàîàå íåìë

 àøäéñã>ã<ãçúî øéãú àù>å< ãìé åäéà øéãú
 äéá àéøù äîëçã ïéâá íëçå ïøîàã äîë ïëñî
 àäã øîúàã äîë òøä øöé àåä àã ï÷æ êìîî
 åäéàå ïéîìòì äéúåáàñî ÷ôð àì äåäã àîåé ïî
 éèñå ìéæàå àùéá çøàì ïåðéà éåçøà ìëã ìéñë

á íò éúà åäéàå àøäãæàì òãé àìå àùð éðáì éð
àùðïéôå÷ñúá âì äàèñàì ïéâá  àáè çøàî ïå

àùéá çøàì:  
על זה מקדים עם אדם ביום , בא וראה

שהרי כשבא יצר , כדי שיאמין לו, שנולד
ודומה , לא יכול האדם להאמין לו, הטוב

מי הוא , כדוגמא זו שנינו. עליו כמעמסה
זהו מי שמקדים לטעון דבריו , רשע ערום

כמו , לפני הדיין טרם יבא חבירו בעלי הדין
כדוגמא . 'וגו" אשון בריבוצדיק הר"שנאמר 

כמו שנאמר , רשע ערום) א הזה"הוא נ(זו 
והוא מקדים ושורה , "והנחש היה ערום"

, בטרם יבא חבירו לשרות עליו, עם האדם
והנה טוען טענתו , ומשום שהוא מקדים

ֵמַרע , כשבא חברו שהוא יצר הטוב, עמו
, את האדם עמו ולא יכול לזקוף ראשו

כל המשאות של כאילו הטעין על כתפו 
בגלל אותו רשע ערום שהקדים , העולם

וחכמת המסכן ", ועל זה אמר שלמה. עמו
משום שהנה , "בזויה ודבריו אינם נשמעים

כל דיין שמקבל , ועל כן. הקדים אחר
כאילו קבל , מאדם דבר בטרם יבא חבירו
ובא "אלא , עליו תועבה אחרת לאמונה

 .וזה הוא דרך של אדם צדיק, "רעהו וחקרו
שהרי האדם הצדיק הזה שלא האמין 
לאותו רשע ערום של יצר הרע בטרם יבא 

 àîåéá ùð øá íò íéã÷à àã ìò éæç àú
 ãë àäã äéì ïéîéäéã ïéâá ãéìéúàã øöé éúà

 äéìò éîãå äéì àðîéäîì ùð øá ìéëé àì áåè
 íåøò òùø àåä ïàî ïðéðú àã àðååâë àìåèîë
 àðééã éî÷ì éåìî àðòèàì íéã÷àã ïàî àåä àã
 øîà úàã äîë àðéãã éøàî äéøáç éúéé àì ãò

)æé çé éìùî (åâå åáéøá ïåùàøä ÷éãö ' àã àðååâë
 àåä>ð"éàä à< øîà úàã äîë íåøò òùø 

)éùàøáà â ú ( íéã÷à àåäå íåøò äéä ùçðäå
 äéøáç éúéé àì ãò ùð øáã äéîò éøùå
 ïéòèà àäå íéã÷à åäéàã ïéâáå äéìò äàøùàì
 áåèä øöé åäéàã äéøáç éúà ãë äéîò äéúðòè
 àô÷æì ìéëé àìå äéãäá ùð øáì äéì ùéàáà
 ïéìåèî ìë äéôúë ìò ïéòèà åìéàë äéùéø

îò íéã÷àã íåøò òùø àåää ïéâá àîìòã ìòå äé
 äîìù øîà àã)æè è úìä÷ ( ïëñîä úîëçå

 íéã÷à àäã ïéâá íéòîùð íðéà åéøáãå äéåæá
ðééã ìë àã ìòå àøçàà ãò äìî ùð øáî ìéá÷ã 

 àøçà àååòè äéìò ìá÷î åìéàë äéøáç éúéé àì

                                                                                                                                                                                     

 .זוהר הרקיע' עי א
א מסתת "הבונה לא יש כ' פ) א"ד' עי) (א"ד(חציבה ' הבונה שפי' תת בפסצבות החשך והוא מלשון חמ ב
ח נריס מסוספתא "ובז. שלפנינו מסוסיתא דחשך' ועוד הגי. מסר לסתתשהחצב ' בעלמ'  חוצב כדאמריוואינ
 ).א"נ) (ן"מאי(מרים ש' ופי

 ).א"נ ()ב"הרש(כמטולא כמשא כבד ' בולות ופיח בעלילות ותג
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ומשום זה בני אדם , חברו שהוא יצר הטוב
אבל אותו צדיק . נכשלים לעולם הבא

כמה רעות סובל בעולם , שפוחד מרבונו
הזה כדי שלא יאמין ולא ישתתף עם אותו 

והקדוש ברוך הוא מציל אותו , יצר הרע
רבות רעות צדיק  "זהו שכתוב. מכולם

לא כתוב רבות רעות ". 'ומכולם יצילנו ה
משום שהקדוש ברוך , אלא צדיק, לצדיק

ולכן הקדוש ברוך הוא , הוא מרוצה בו
מרוצה באותו האדם ומציל אותו מן הכל 

  .אשרי חלקו. בעולם הזה ובעולם הבא

 àìà àúåðîéäîì)íù éìùî ( åø÷çå åäòø àáå
 äàëæ ùð øá àäã äàëæ ùð øáã çøà àåä àãå

éä àìã àåä àã òøä øöéã íåøò òùø àåääì ïéî
 éðá àã ïéâáå áåè øöé åäéàã äéøáç éúééã ãò
 àåää ìáà éúàã àîìòì ïéìùë ïåðéà àùð
 ìéáñ ïéùéá äîë äéøàîì ìéçã åäéàã äàëæ

 àìã ïéâá àîìò éàäáîéäé àìå ïé àåääá óúúù
á÷å òøä øöé" àåä àãä åäìëî äéì áéæù ä

 áéúëã)ë ãì íéìäú ( ÷éãö úåòø úåáø íìëîå
åäé åðìéöé"àìà áéúë àì ÷éãöì úåòø úåáø äà 

á÷ã ïéâá ÷éãö"á÷ êë ïéâáå äéá éòøúà ä" ä
 éàäá àìëî äéì áéæùå ùð øá àåääá éòøúà

äé÷ìåç äàëæ éúàã àîìòáå àîìò:  
בא וראה כמה רעות עברו עליו על יעקב 
כדי שלא יתדבק באותו היצר הרע ויתרחק 

כמה רעות ולכן סבל כמה עונשים ו, מחלקו
לא שלותי ולא ", פתח ואמר. ולא ַשַקט

בא וראה ". שקטתי ולא נחתי ויבא רוגז
, כמה רעות סובלים הצדיקים בעולם הזה

כדי , רעות על רעות כאבים על כאבים
יעקב כמה רעות . לַזכות אותם לעולם הבא

כמו שנאמר , רעות על רעות תמיד, סבל
ולא יכולתי להנצל , בבית לבן" לא שלותי"

מאותו הצער , מעשו" ולא שקטתי. "ממנו
ואחר כך , שציער אותי הממונה ההוא שלו

מן דינה ומן " ולא נחתי. "הפחד של עשו
זה הרוגז והערבוביה של " ויבא רוגז. "שכם

ומתוך אהבתו . יוסף שהוא קשה מן הכל
נכנס , של יעקב אל יוסף שהוא סוד הברית

ואזכור את "כי אחר כך כתוב , למצרים
שם ) א שמש"נ(שתמצא השכינה , "בריתי

  .עמו

 ïéâá á÷òéã äéìò åøáò ïéùéá äîë éæç àú
 äé÷ìåçî ÷çøúéå òøä øöé àåääá ÷áãúé àìã
 àìå ïéùéá äîë ïéùðåò äîë ìéáñ êë ïéâáå

 øîàå çúô èé÷ù)ë â áåéàå ( àìå éúåìù àì
æâø àáéå éúçð àìå éúè÷ù  ïéùéá äîë éæç àú

ùéá àîìò éàäá àé÷éãö ïéìáñ ïéùéá ìò ïé
 éúàã àîìòì ïåì éëæîì ïéâá ïéáàë ìò ïéáàë
 äîë øéãú ïéùéá ìò ïéùéá ìéáñ äîë á÷òé
 àðìéëé àìå ïáìã àúéáá éúåìù àì øîà úàã
 àåääî åùòî éúè÷ù àìå äéðî àáæúùàì
 åìéçã øúáìå äéìéã àðîî àåää éì øòöã àøòö
 àã æâø àáéå íëù ïîå äðéã ïî éúçð àìå åùòã

øòå àæâåø åâî åäìëî àéù÷ åäéàã óñåéã àéáåá
 óñåéã éáâì á÷òéã àúåîéçø>åäéàã <)åäéàå( 

 áéúë øúáìã ïéâá íéøöîá ìàò úéøáã àæø
)ä å úåîù ( àçëúùàì éúéøá úà øåëæàå

 àúðéëù>ð"ùîù à<äéãäá ïîú :  
וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ "
  ".כנען

 ïòðë õøàá åéáà éøåâî õøàá á÷òé áùéå
)éùàøáà æì ú(  

  ô÷/à  
הצדיק אבד ואין איש ", רבי יוסי פתח

שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין 
הצדיק ". "כי מפני הרעה נאסף הצדיק

בזמן שהקדוש ברוך הוא משגיח , "אבד
ומזדמן הדין , בעולם ואין העולם כראוי

אז הקדוש ברוך הוא , לשרות על העולם
נוטל את הצדיק שנמצא ביניהם כדי 

 çúô éñåé éáø)à æð äéòùé ( ïéàå ãáà ÷éãöä
 ïéáî ïéàá íéôñàð ãñç éùðàå áì ìò íù ùéà

ë àðîæá ãáà ÷éãöä ÷éãöä óñàð äòøä éðôî é
á÷ã" à÷ãë àîìò éåä àìå àîìòá çâùà ä

 ïéãë àîìò ìò àééøùì àðéã ïîãæàå úåàé
 åäééðéá çëúùàã äàëæ ìéèð àåä êéøá àùãå÷

                                                                                                                                                                                     

א "ו שלא יבואו לזנ יצילםכ מה זה דמסיים ומכול"פ דאי אמר לצדיק משמע שמעיקים לצדיק וא" הא
 ).א"נ) (מ"א(ה מצילו ממנו "ר והקב" ולכבוש היצהלחוםלו רעות וצער לרבות רעות צדיק דמצד עצמו יש 
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ולא ימצא מי , רה הדין על כל האחריםשיש
שהרי כל זמן שהצדיק שורה . שיגן עליהם

. הדין לא יכול לשלוט על העולם, בעולם
ויאמר להשמידם "שכתוב , ממשה, מנין לנו

. 'וגו" לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו
ולכן הקדוש ברוך הוא נוטל את הצדיק 

ואז נפרע , מביניהם ומעלה אותו מן העולם
כי מפני הרעה "סוף הפסוק . ה את שלווגוב

בטרם תבא הרעה לשלוט , "נאסף הצדיק
כי מפני "א "ד. (על העולם נאסף הצדיק

). טרם תשלוט הרעה בעולם, "הרעה נאסף
  .זה יצר הרע, "כי מפני הרעה", דבר אחר

 çëúùé àìå ïéðøçà åäìë ìò àðéã éøùéã ïéâá
 éøàù äàëæã àðîæ ìë àäã åäééìò ïéâéã ïàî

àèìùì ìéëé àì àðéã àîìòá ïìðî àîìò ìò ä
 áéúëã äùîî)âë å÷ íéìäú ( íãéîùäì øîàéå

åâå åéðôì õøôá ãîò åøéçá äùî éìåì ' êë ïéâáå
 ÷éìñå åäééðéáî äàëæì ìéèð àåä êéøá àùãå÷
 äéôåñ äéìéã éáâå òøôúà ïéãëå àîìòî äéì
éúéé àìã ãò ÷éãöä óñàð äòøä éðôî éë àø÷ã 

 ÷éãöä óñàð àîìò ìò äàèìùì äòøéðôî éë 
àîìòá äòøä èåìùé àì ãò óñàð äòøä]  øáã

øçà[òøä øöé àã äòøä éðôî éë :  
, יעקב היה שלימות האבות, בא וראה

אבל מתוך , והוא עומד להתקיים בגלות
התעכב הדין שלא ישלוט , שהוא צדיק

שהרי כל ימי יעקב לא שרה הדין , בעולם
וכמו כן בימי . על העולם והרעב התבטל

כיון שהוא מת (, ביושהוא דמות א, יוסף
, )הדין על העולם(לא שרתה הגלות ) מיד

כיון . משום שהוא הגן עליהם כל ימיו
כמו , מיד שרתה עליהם הגלות, שהוא מת

הבה "וסמוך לו ', וגו" וימת יוסף"שנאמר 
וימררו את חייהם "וכתוב ". נתחכמה לו

. 'וגו" בעבודה קשה בחומר ובלבנים
) על(יק כדוגמא זו בכל מקום ששרוי צד

בשבילו הקדוש ברוך הוא יגן על , בעולם
הדין לא , וכל זמן שהוא קיים, העולם

  .והנה נתבאר, שורה על העולם

 íéà÷ åäéàå äåä ïäáàã åîéìù á÷òé éæç àú
 áëòúà ÷éãö åäéàã åâî ìáà àúåìâá àîéé÷ì
 á÷òéã éîåé ìë àäã àîìòá àèìù àìã àðéã

 úìèáúà àðôëå àîìò ìò àðéã àøù àì]å óåà
éëä[ éåáàã àð÷åéã åäéàã óñåéã éåîåéá ) ïåéë

ãéî úéî åäéàã àøù àîìò ìò àðéã (] àøù àì
àúåìâ[ ïåéë éåîåé ìë åäééìò ïéâà åäéàã ïéâá 

 úàã äîë àúåìâ åäééìò àøù ãéî úî åäéàã
 øîà)å à úåîù (åâå óñåé úîéå ' äéì êéîñå) íù

é ( áéúëå åì äîëçúð äáä)ãé íù ( úà åøøîéå
éçåâå íéðáìáå øîçá äù÷ äãåáòá íäé ' àðååâë

 øúà ìëá àã> äàëæ àéøùã)ìò (àîìòá <
)àîìò ìò äàëæ àøùã( êéøá àùãå÷ äéðéâá 

 àðéã íéé÷ åäéàã àðîæ ìëå àîìò ìò ïéâé àåä
øîúà àäå àîìò ìò àéøù àì:  

וישב יעקב בארץ מגורי ", בא וראה
כמו שנאמר , "מגורי אביו"מה זה , "אביו

שכל ימיו היה פוחד והיה , "מסביבמגור "
רבי ". וישב יעקב בארץ מגורי אביו. "בפחד

שהתקשר וישב באותו מקום , אלעזר אמר
, דוקא" ארץ מגורי אביו. "שנאחז בחושך

מגורי . "בארץ כנען נקשר המקום למקומו
, "בארץ מגורי אביו. "זה הדין הקשה, "אביו

שהיא הארץ , כמו שנאמר אותו הדין הרפה
ובו התיישב יעקב , זה מן הדין הקשהשנאח

ואותה ארץ היא האספקלריה (ונאחז בו 
  ).שאינה מאירה

 åéáà éøåâî õøàá á÷òé áùéå éæç àú
)à æì úéùàøá(  øîà úàã äîë åéáà éøåâî éàî
)äë å äéîøé ( ìéçã äåä éåîåé ìëã áéáñî øåâî

 éáø åéáà éøåâî õøàá á÷òé áùéå åìéçãá äåäå
øù÷úàã øîà øæòìà øúà àåääá áéúéå 

õøà êùçá ãéçàúàãà õøàá à÷ééã åéáà éøåâî 
ïòðëá àã åéáà éøåâî äéøúàá àøúà øù÷úà 

 øîúàã äîë åéáà éøåâî õøàá àéù÷ àðéã
 àéôø àðéã àåää>õøà éäéàã< ïî ãéçàúàã 

 äéá ãéçàúàå á÷òé áùéúà äéáå àéù÷ àðéã

                                                           

דהיינו יעקב בארץ המקושרת  'ת עם המ"נתייחד התשושרת בדיני ופחד אביו פירוש קהמ' מדת המ'  פיא
 ).א"נ(ש אתקשר אתרא באתריה "בארץ כנען שהיא ארץ ישראל כנגד הארץ העליונה וז' רי אביו גבוובמג

  .א"בארץ כנען נמחק בהגהות הגר ב
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àøäð àìã:(  
אחר . 'וגו" יעקב יוסףאלה תולדות "

שהתיישב יוסף עם יעקב והזדווג השמש 
ומי . אז התחיל לעשות תולדות, עם הלבנה

. חזר ואמר יוסף, הוא שעושה תולדות
שהרי אותו נהר ששופע ויוצא הוא עושה 

משום שאין מימיו פוסקים , תולדות
והוא עושה תולדות בארץ הזו , לעולמים

י שהר. וממנו יוצאים תולדות לעולם
לא , אף על גב שהתקרב ללבנה, השמש

רק אותה הדרגה שנקראת , עושה פירות
ויוסף הוא הדרגה של יעקב לעשות , צדיק

ולכן כתוב , פירות ולהוציא תולדות לעולם
אלה תולדות ". "אלה תולדות יעקב יוסף"

כל מי שהיה מסתכל בדמות , "יעקב יוסף
בא . היה אומר שזו היא דמות יעקב, יוסף

כל בני יעקב לא כתוב אלה וראה שב
שדמותו , פרט ליוסף, תולדות יעקב ראובן

". בן שבע עשרה שנה. "דומה לדמות אביו
, רמז לו הקדוש ברוך הוא, אמר רבי אבא

שהנה כשנאבד ממנו יוסף היה בן שבע 
וכל אותם ימים שנשארו , עשרה שנים

היה בוכה על אותם , שלא ראה את יוסף
, ה בוכה עליווכמו שהי, שבע עשרה השנים

הקדוש ברוך הוא נתן לו שבע עשרה שנים 
אחרות שהתקיים בארץ מצרים בשמחה 

שבנו יוסף היה . בכבוד ובשלמות הכלו
ואותן שבע עשרה . וכל בניו היו לפניו, מלך

ולכן בן שבע עשרה , שנים היו חיים אצלו
  .שנה הוא היה כשנאבד ממנו

åâå óñåé á÷òé úåãìåú äìà ')á æì úéùàøá( 
 áùéúàã øúá>á óñåé< àùîù âååãæàå á÷òé

 åäéà ïàîå úåãìåú ãáòîì àøù ïéãë àøäéñá
 àåää àäã óñåé øîàå øãäà úåãìåú ãéáòã
 àìã ïéâá úåãìåú ãéáò åäéà ÷éôðå ãéâðã øäð
 éàäá úåãìåú ãéáò åäéàå ïéîìòì éåîéî ïé÷ñô
 àùîù àäã àîìòì úåãìåú ïé÷ôð äéðîå õøà

øäéñá áø÷úàã áâ ìò óà øá ïéáéà ãéáò àì à
éãö éø÷àã àâøã àåää" àâøã åäéà óñåéå ÷

á÷òéãà àîìòì ïéãìåú à÷ôàìå ïéáéà ãáòîì 
 äìà óñåé á÷òé úåãìåú äìà áéúë êë ïéâáå
 ìëúñî äåäã ïàî ìë óñåé á÷òé úåãìåú
 àð÷åéã àåä àãã øîà äåä óñåéã àð÷åéãá
 äìà áéúë àì á÷òé éðá åäìëáã éæç àú á÷òéã

é úåãìåú éîã äéð÷åéãã óñåé øá ïáåàø á÷ò
äðù äøùò òáù ïá éåáàã àð÷åéãì  éáø øîà

 ãë àäã àåä êéøá àùãå÷ äéì æîø àáà
 äåä ïéðù äøùò òáù ïá óñåé äéðî ãéáàúà
 óñåéì äéì àîç àìã åøàúùàã ïéîåé ïåðéà ìëå

éëá äåäá äåäã äîëå ïéðù äøùò òáù ïåðéà 
áù äéì áäé àåä êéøá àùãå÷ äéìò éëá ò

 íéøöîã àòøàá íéé÷úàã ïéðøçà ïéðù äøùò
 åãçáå äåä óñåé äéøá àìëã åîéìùáå àø÷éá

 ïéðù äøùò òáù ïåðéà ååä äéî÷ éåðá ìëå àëìî
ðù äøùò òáù ïá êë ïéâáå äéáâì ïééç ååäïé äåä 

äéðî ãéáàúà ãë åäéà:  
לכן אנשי לבב ", רבי חייא פתח ואמר

י שמעו לי חלילה לאל מרשע ושדי מעול כ
  פעל

 øîàå çúô àééç éáø)é ãì áåéà ( éùðà ïëì
 éë ìåòî éãùå òùøî ìàì äìéìç éì åòîù ááì

ìòô  
  ô÷/á  

בא ". אדם ישלם לו וכארח איש ימצאנו
כשברא הקדוש ברוך הוא את , וראה

ועל הדין , עשה אותו על הדין, העולם
וכל המעשים של העולם הם , התקיים

,  הואעומדים בדין חוץ משל הקדוש ברוך
פרש . כדי לקיים את העולם שלא יאבד

ואותם הרחמים מעכבים את , עליו רחמים
ועל הרחמים , הדין שלא יכלה את העולם

àú åðàéöîé ùéà çøàëå åì íìùé íãà éæç 
á÷ àøá ãë" ìòå àðéã ìò äéì ãáò àîìò ä
íéé÷úà àðéãâ ïéîéé÷ ïåðéà àîìòã ïéãáåò ìëå 

á÷ã øá àðéãá" àìå àîìò àîéé÷ì ïéâá ä
 ãéáàúéáëòî éîçø ïåðéàå éîçø äéìò ùéøô 

 âéäðúà éîçø ìòå àîìò éöúùé àìã àðéãì
 êéøá àùãå÷ã àîéú éàå äéðéâá íéé÷úàå àîìò

                                                           

 ).א"נ(ח "ז. ש אלה תולדות יעקב יוסף שיעקב הוא יוסף"חשבינן חד וז וברית דגוף א
 ).ו"נוסף בדפ ( עלב
 ).א"נ) (ח"ז(ב אלקים " כי כן כל מעשה בראשית נעשה בלג
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ואם . מתנהג העולם ומתקיים בשבילם
תאמר שהקדוש ברוך הוא עושה דין באדם 

שכאשר הדין שורה על , הרי נאמר, בלי דין
משום אהבתו של , האדם כשהוא צדיק

, כמו שנתבאר, הוא אליו היאהקדוש ברוך 
שהרי הקדוש ברוך הוא מרחם עליו 

משבר את הגוף , באהבה לקרב אותו אליו
ואז מתקרב , כדי להשליט את הנשמה

והנשמה , האדם אליו באהבה כראוי
וצריך גוף חלש ונפש . שולטת והגוף נחלש

ואז הוא אהוב של , חזקה שמתגברת בחוזק
, םכמו שאמרו החברי, הקדוש ברוך הוא

נותן הקדוש ברוך הוא לצדיק צער בעולם 
וכאשר . הזה כדי לזכות אותו לעולם הבא

הוא שונאו של , הנשמה חלשה וגוף חזק
ולא , שאינו מרוצה בו, הקדוש ברוך הוא

אלא דרכיו , נותן לו צער בעולם הזה
משום , מתוקנות והוא בשלמות יתרה

הקדוש ברוך , שאם עושה צדקה או חסד
ולא ,  שכרו בעולם הזההוא משלם לו את

וזהו שתרגם . יהיה לו חלק בעולם ההוא
משלם ', וגו" ומשלם לשונאיו"אונקלוס 

ולכן אותו ). הוא(' לשונאיו טובות שהם וכו
צדיק שנשבר תמיד הוא אהוב של הקדוש 

ולא , והדברים הללו כשבדק. ברוך הוא
  .מצא חטא בידו שנענש עליו

 øáá àðéã ãéáò àåä øîúà àä àðéã àìá ùð
 äàëæ åäéà ãë ùð øáã äéìò àéøù àðéã ãëã

á÷ã àúåîéçø ïéâá"äéà äéá äå øîúàã äîë 
á÷ àäã" äéì àáø÷ì åîéçøá äéìò íéçø ä

 ïéãëå àúîùð äàèìùì ïéâá àôåâ øáúî äéáâì
 úåàé à÷ãë åîéçøá äéáâì ùð øá áéø÷úà
 àôåâ àéòáå ùìçúà àôåâå àèìù àúîùðå

ú àùôðå àùìç ïéãëå åôé÷úá ó÷úúàã àôé÷
á÷ã àîéçø åäéà" áäé àééøáç åøîàã äîë ä

á÷" äéì éëæîì ïéâá ïéã àîìòá àøòö ÷éãöì ä
 àôé÷ú àôåâå àùìç àúîùð ãëå éúàã àîìòì

á÷ã äéàðù åäéà" áéäé àì äéá éòøúà àìã ä
 ïð÷úúî éåçøåà àìà àîìò éàäá àøòö äéì

ä÷ãö ãáò éàã ïéâá øéúé åîéìùá àåäåàåà  
á÷ åáéè" àìå àîìò éàäá äéøâà äéì íìùî ä

 íâøúã àåä àãå àîìò àåääá ÷ìåç äéì éåäé
 ñåì÷ðåà)é æ íéøáã (åâå åéàðåùì íìùîå ' íìùîå

åâå ïåðéàã ïååáè éäåàðùì '>ð" àåäéà< êë ïéâáå 
>àåää <)åäéà( àîéçø åäéà øéãú øáúàã äàëæ 

á÷ã" àáåç çëùà àìå ÷ãá ãë éìî éðäå ä
úàã äéãéáäéìò ùðò:  

, אחד, כאן יש להסתכל בכמה צדדים
שהנה ראינו שאין השכינה שורה במקום 

אם אין . אלא במקום שיש בו שמחה, עצוב
, אין שכינה שורה באותו מקום, בו שמחה

ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן "כמו שנאמר 
". רוח אלקים) 'יד ה(המנגן ותהי עליו 

שהרי ודאי ששכינה לא שורה במקום 
שמשום שהיה , מיעקב, מנין לנו. בעצו

כיון . עצוב על יוסף הסתלקה ממנו שכינה
מיד , שבאה לו השמחה על בשורת יוסף

כאן בצדיק הזה ". ותחי רוח יעקב אביהם"
כיון שהוא חלש ונשבר , שנשבר

שהרי הוא , איפה השמחה, במכאובים
שהנה , ואחד. בעצב ואין עמו שמחה בכלל

קים לפני ראינו כמה אהובים היו צדי
הקדוש ברוך הוא ולא נשברו בחלאים ולא 

למה , ולא נחלש גופם לעולמים, במכאובים

ìëúñàì úéà àëä àäã ãç ïéøèñ äîëá à
 àìà åáéöò øúàá àéøù àì àúðéëùã ïðéîç
 àì äéá úéì äåãç éà äåãç äéá úéàã øúàá
 øîà úàã äîë øúà àåääá àúðéëù àéøù

)î"åè â á ( ïâðîä ïâðë äéäå ïâðî éì åç÷ äúòå
 åéìò éäúåíéäìà çåøá àì éàãå àúðéëù àäã 

 äåäã ïéâáã á÷òéî ïìðî åáéöò øúàá àéøù
 áéöò ïåéë äéðî àúðéëù ú÷ìúñà óñåéã äéìò

 ãéî óñåéã äøåùáã äåãç äéì àúàã) úéùàøá
æë äî ( äàëæ éàäá àëä íäéáà á÷òé çåø éçúå

 ïà ïéáåàëîá øáúàå àùìç åäéàã ïåéë øáúàã
 äåãç äéîò úéìå åáéöòá åäéà àäã äåãç àåä
 àé÷éãö ååä ïéîéçø äîë ïðéîç àäã ãçå ììë

ìå àåä êéøá àùãå÷ éî÷ àìå ïéòøîá åøáúà à

                                                                                                                                                                                     

ן להבריא גופו ולא חס על נפשו לכן השפע שממשיך מלמעלה הוא מן החיצונות ומתעבה י שמכוא
ז "ה משלם שכר מצות הרשע בעוה"דהקבבזה ניחא . י"ז כ"הרמ. רוחניות לחלק נפשוו להצלחת גופו ואין ב

] ל"בחס[ה "ש מז"ז ועמ"ב דכיון דהשפע אין בו רוחניות מוכרח לשלם בעוה"ל לרחם שיהיה לעוה"והו
 ).א"נ) (ן"מאי) (ל"כחמ(

 .ה"יד יהו: לשון הפסוק ב
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ואלה , שאלה נשברו, לא אלה כאלה
ואם תאמר שהנה . עומדים בגופם כראוי

אלה שעמדו בקיום כראוי משום שהם 
, כמו שבארוהו, צדיקים בני צדיקים הם

, ואלו האחרים צדיקים ולא בני צדיקים
שהנה אביו ,  צדיקים בני צדיקיםהנה ראינו

למה , והוא צדיק, של זה צדיק בן צדיק
אלא . נשבר גופו במכאובים וכל ימיו בצער

שהנה כל מעשי הקדוש ברוך , כאן הוא סוד
כי פעל אדם ישלם לו ", הוא באמת וצדק

מצאנו בספרי ". וכארח איש ימצאנו
אחד , ואצלו סוד אחר, הראשונים סוד אחד

רי יש לפעמים שהלבנה שה, שהוא שנים
בחיסרון ושורה בדין ואין השמש נמצאת 

ובכל זמן ובכל שעה יש לה להוציא , אצלה
, נשמות לבני אדם כמו שלקטה בראשונה

ומוציאה אותם כעת בזמן שהיא עומדת 
יהיה , ומי שלוקח אותה באותו זמן. בדין

ונשבר , והעוני הולך אליו, תמיד בחיסרון
 בין חייב בין ,תמיד בדין כל ימי האדם

רק שתפלה מבטלת את כל גזרי , זכאי
ואותו הזמן . ויכול לסלקם בתפלה, הדינים

ואותו , שאותה הדרגה עומדת בשלמות
אז אותה , נהר ששופע ויוצא משתמש בה

, הנשמה שיצאה ונדבקה בו באותו האדם
בבנים , בעושר, אותו האדם מושלם בכל

  והכל משום. ובשלמות הגוף

 ïéîìòì ïåäìã àôåâ ùìçúà àìå ïéáåàëîá
 éîéé÷ ïéìàå åøáúà ïéìàã ïéìàë ïéìà åàì éàîà

àå úåàé à÷ãë åäééôåâá" åîéé÷ã ïéìà àäã ú
 éðá é÷éãö ïåðéàã ïéâá úåàé à÷ãë àîåé÷á
 é÷éãö ïéðøçà ïéìàå äåî÷åàã äîë åäðéà é÷éãö

á é÷éãö ïðéîç à÷ àä é÷éãö éðá åàìå é÷éãö éð
 äàëæ åäéàå äàëæ øá äàëæ ïéãã éåáà àäã
 àøòöá éåîåé ìëå ïéáåàëîá äéôåâ øáúà éàîà

á÷ã éåãáåò ìë àäã åäéà àæø àëä àìà" ä
 åëæå èåù÷á)é ãì áåéà ( åì íìùé íãà ìòåô éë

 éàîã÷ éøôñá àðçëùà åðàéöîé ùéà çøàëå
 ïéøú åäéàã ãç àøçà àæø äéáâìå àãç àæø

ïéðîæ úéà àäãà àéøùå åîéâôá éäéà àøäéñã 
 àðîæ ìëáå äáâ çëúùà àì àùîùå àðéãá

äì úéà àúòù ìëáåá éðáá ïéúîùð à÷ôàì 
àúéîã÷á àè÷ìã äîë àùðâ ïåì ú÷éôàå 

 ïàî éàä àðéãá àîéé÷ éäéàã àðîæá àúùä
 àúåòøâá øéãú éåäéì àðîæ àåääá äì èé÷ðã
 ìë àðéãá øéãú øáúàå äéáâì àìæà àúåðëñîå

áã éåîåéäàëæ ïéá àáééç ïéá ùð øã àúåìöã øá 
 àåääå àúåìöá à÷ìñì ìéëéå ïéðéã éøæâ ìë ìéèá
 øäð àåääå åîéìùá àâøã àåää àîéé÷ã àðîæ
 àúîùð àåää ïéãë äá ùîúùà ÷éôðå ãéâðã
 øá àåää ùð øá àåääá äéá ú÷áãúàå ú÷ôðã
 åîéìùá ïéðáá àøúåòá àìëá íéìúùà ùð

ïéâá àìëå àôåâã  
  àô÷/à  

ו המזל ששופע ויוצא ומתחבר אות
באותה הדרגה להשתלם בו ולהתברך 

 ועל כן .תלוי במזלהכל  ועל כן ,ממנו
לא תלויים  , חיים ומזונות, בנים,שנינו

 שהרי בזכות אינו אלא .בזכות אלא במזל
 כל לכןו. עד שמתמלאת ומאירה מן המזל

 והם צדיקי ,אותם שנשברו בעולם הזה
זה ונדונים נשברים בעולם ה כולם ,אמת

 àåääá øáçúàå ÷éôðå ãéâðã àìæî àåää
 àã ìòå äéðî àëøáúàìå äéá àîìúùàì àâøã
 ééç éðá ïðéðú àã ìòå àúìî àéìú àìæîá àìë

éðåæîåä àìæîá àìà àúìî àéìú àúåëæá åàì 
àäã àúìî àéìú ãò àìà åäéà åàì àúåëæá 

 ïåðéà ìë êë ïéâáå àìæî ïî øéäðúàå àéìîúàã
 åäìë èåù÷ éàëæ ïåðéàå àîìò éàäá åøáúàã

                                                                                                                                                                                     

שנפגמה מצד מעשה הרע שבתחתונים שמתקלקלים הצנורות המתפשיעות מהשמש ' היינו מדת המ א
 ).א"נ( ושריא בדינא ש"אל הירח ומתמלאת מדין הגבורה וז

 ).א"נ(ל אלף נולדים ואלף מתים "שבכל יום ארז ב
 ).א"נ(ש בקדמיתא "והר וזזב' ח כנ"יב'  המת ירצה שהנשמות מתעכבות בפנימיוג
כ העשירו ואם יצאו בעת פגימו יופגמו לעולם "ע וכיוצא שהיו עניים ואח"ת הרי הלל ור" כלומר ואד

י תפלתם בטלו כל גזרי דינין " דראוים היו שיופגמו לעולם אבל עא"זואם בעת שלימו יושלמו לעולם ל
 ).א"נ(ח "ז. ויכולין לסלקא

  ).ג"א ה ע"כללים ח(כלומר הוא מכבשי דרחמנא ובהנהגה של צדיק ורע לו  ה
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 משום שאותה הנפש גרמה ,מהל .בדין
 ועל כן חס עליהם הקדוש ברוך הוא ,להם

  .לעולם הבא

 àîòè éàî àðéãá åðãúàå àîìò éàäá åøáúà
 ñééç àã ìòå åäì àîøâ àùôð àéääã ïéâá

á÷ åäééìò"éúàã àîìòì ä:  
כל מה שעושה הקדוש , רבי אלעזר אמר
 כדי לטהר אותה הנפש ,ברוך הוא הוא בדין

ולכן כל מעשיו (, להביא אותה לעולם הבא
א משום שכל "של הקדוש ברוך הוא נ

, הם בדין ואמת) מעשי הקדוש ברוך הוא
וכדי להעביר ממנו אותה זוהמא שקבלה 

ועל כן נשבר אותו הגוף , בעולם הזה
ולכן הקדוש ברוך הוא , ונטהרת הנפש

עושה לאותו הצדיק שיסבול יסורים 
ויתנקה מן הכל , כאובים בעולם הזהומ

צדיק ' ה"ועל כן כתוב . ויזכה לחיי עולם
  .והנה נתבאר, ודאי, "יבחן

á÷ ãéáòã äî ìë øîà øæòìà éáø" àðéãá ä
 äì äàúééàì àùôð àéääì äàëãì ïéâá åäéà

 éúàã àîìòì)á÷ êë ïéâáå"éåãáåò ìë ä (]ð" à
á÷ã éåãáåò ìëã ïéâá"ä[ èåù÷å àðéãá ïåðéà 

âáå éàäá úìéá÷ã àîäåæ àåää äéðî àøáòàì ïé
 úàéëãúàå àôåâ àåää øáúà àã ìòå àîìò

á÷ êë ïéâáå àùôð" äàëæ àåääì ãéáò ä
 é÷ðúéå àîìò éàäá ïéáåàëîå ïéøåñé ìåáñéã

 áéúë àã ìòå àîìò ééçì äëæéå àìëî) íéìäú
ä àé (åäé"øîúà àäå éàãå ïçáé ÷éãö ä:  

לא אך אל הפרוכת ", רבי שמעון פתח
יבא ואל המזבח לא יגש כי מום בו ולא 

אך ". "מקדשו' יחלל את מקדשי כי אני ה
באותה , בא וראה, "אל הפרוכת לא יבא

מוציא , שעה שאותו הנהר ששופע ויוצא
כולם , כל אותן הנשמות והנקבה מתעברת

לפני תואר , עומדים בפנים בבית לפנים
וכשהלבנה נפגמת באותו צד של . הבית

, ז כל אותן נשמות שיוצאותא, הנחש הרע
, אף על גב שכולן טהורות וכולן קדושות

בכל אותם מקומות , הואיל ויצאו בפגם
כולם נשברו ונפגמו , שהגיעו אותן הנשמות

ואלו הם , צער וכמה כאבים] מיני[בכמה 
א נשמות של מקומות "נשמות ומקומות נ(

שהקדוש ברוך הוא רוצה בהם ) של פגם
גב שהנשמות ואף על , אחר שנשברו

סוד הדבר שורים . בעצבות ולא בשמחה
והנשמה , הגוף נפגם, כדוגמא שלמעלה

. כדוגמת זהדאי ו, בפנים כדוגמא שלמעלה
ולכן אלו הם שצריכות להתחדש 

והיה "ועל אלו כתוב . בהתחדשות הלבנה
מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבא 

כל בשר ". 'כל בשר להשתחות לפני אמר ה
וצריכים .  יתחדשו בכלשאלו, ודאי

ואלו הם . להתחדש בהתחדשות הלבנה

 çúô ïåòîù éáø)âë àë àø÷éå ( ìà êà
 åá íåî éë ùâé àì çáæîä ìàå àáé àì úëøôä

åäé éðà éë éùã÷î úà ììçé àìå" êà åùã÷î ä
 àúòù àéääá éæç àú àáé àì úëøôä ìà

éà ìë ÷éôà ÷éôðå ãéâðã øäð àåääã ïéúîùð ïåð
 àèøå÷á åâì ïéîéé÷ åäìë àá÷åð úøáòúàå

åâìãà àåääá íéâôúà àøäéñ ãëå àèøå÷ åèéñá 
 ïéúîùð ïåðéà ìë ïéãë àùéá àéåçã àøèñ
 ïéùéã÷ åäìëå ïééëã åäìëã áâ ìò óà ïé÷ôðã
 ïåðéà åèîã éøúà ïåðéà ìëá åîéâôá å÷ôðå ìéàåä
 ïéøòö äîëá åîéâôúàå åøáúà åäìë ïéúîùð

ë äîëá ïåðéà ïéìàå ïéáà) ïéúîùðåïéøúà (>ð" à
åîéâôã ïéøúàã ïéúîùð<á÷ åäá éòøúàã " ä

 åáéöòá ïéúîùðã áâ ìò óàå åøáúàã øúáì
 àìéòìã àðååâë ïééøù äìîã àæø ïååãçá àìå

íéâôúà àôåâá àìéòìã àðååâë åâì àúîùðå 
àãåéâ ïééòáã ïåðéà ïéìà êë ïéâáå àãã àðååâë 

øäéñã àúåúãçá éúåúãçìàã áéúë ïéìà ìòå 
)åë åñ äéòùé ( úáù éãîå åùãçá ùãç éãî äéäå

 øîà éðôì úåçúùäì øùá ìë àáé åúáùá
åäé" àìëá ïåúãçúé ïéìàã éàãå øùá ìë ä

                                                           

. ל תוך יסוד ועטרה לפנים"ר[ כולם עומדים לפניו במלבוש וכסוי שלפנים בתואר הבית הפנימי א
ומלת קורטא פירוש בית כי כן תרגומו של הממלאים בתיהם . ושבות בהיכל המלךושם הנשמות י] ב"הרש

 ).א"ד(כסף די מליין קורטייהו סימא 
  .יהל אור' עי ב
 ).ו"דפ(ודא  ג
הרי הם חלקי השכינה שנאבדו ממנו ונפלו , ן"הרי הוא עליית ניצוצי הקדושה שהם מהמלכויות דב ד

 ).ד"א כח ע"ביאורים ח(בעולם התהו 
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פגומים באותו , בשותפות אחת עם הלבנה
, ולכן היא תמיד שורה בתוכם, הפגם שלה

ואת "כמו שנאמר , שאינה עוזבת אותם
לנשברי ' קרוב ה"וכתוב , "דכא ושפל רוח

לאותם שסובלים אותו הפגם עם , "לב
ה ועל ז. הם קרובים לה תמיד, הלבנה

באותם החיים , "להחיות לב נדכאים"
, שבאים לה להתחדש יהיה להם חלקם

ואלו . אותם שסובלים עמה יתחדשו עמה
, של אהבה הם. נקראים יסורים של אהבה

, של אהבה אותם, ולא מאותו האדם
שנפגם האור של האהבה הקטנה שנדחית 

לכן אלה הם חברים . מאהבה רבה
ה אשרי חלקם בעולם הז.  עמהמשתתפים

שהם זכו לזה להיות חברים , ובעולם הבא
  .'וגו" למען אחי ורעי"עליהם כתוב , עמה

ïåðéà ïéìàå àøäéñãà àøäéñá àãç àúåôúåùá 
 àéøù éäéà êë ïéâáå äìéã åîéâô àåääá ïéîéâô

áù àìã øéãú åäééååâá øîà úàã äîë ïåì à÷
)åè æð íù ( áéúëå çåø ìôùå àëã úàå) íéìäú

èé ãì (åäé áåø÷" íò éìáñã ïåðéàì áì éøáùðì ä
 ìòå øéãú äì ïéáéø÷ ïåðéà åîéâô àåää àøäéñ
 äì ïééúàã íééç ïåðéàá íéàëãð áì úåéçäì àã
 äîò éìáñã ïåðéà ïåä÷ìåç ïåì àäé àúãçúàì

øåñé ïåø÷à ïéìàå äîò ïåúãçúé ìù äáäà ìù ïé
 äéðî åàìå ïåðéà äáäà]àåääã) [àåääî( ùð øá 

 íâôúàã ïåðéà äáäà ìù]àøåäð) [äéøåäð( ìù 
áø äáäàî àéçãúàã àèåæ äáäàà )å( êë ïéâá

 íéøáç ïåðéà ïéìàî äàëæ äãäá íéôúåù
 åëæ ïåðéàã éúàã àîìòáå ïéã àîìòá ïåä÷ìåç

 áéúë åäééìò äãäá íéøáç éåäîì éàäì) íù
ç áë÷ (åâå éòøå éçà ïòîì'á:  

הנה ישכיל עבדי ירום ", פתח ואמר
אשרי חלקם של ". ונשא וגבה מאד

הצדיקים שהקדוש ברוך הוא גלה להם 
הפסוק , בא וראה. דרכי התורה ללכת בהם

" הנה ישכיל עבדי", הזה הוא סוד עליון
כשברא הקדוש , אבל בא וראה. ובארוה

עשה את הלבנה , ברוך הוא את העולם
שהרי אין לה מעצמה , טין את אורהוהק

האירה , ומשום שהקטינה את עצמה, כלום
. בגלל השמש ובחוזק האורות העליונים

ישראל היו , ובזמן שהיה בית המקדש קיים
עוסקים בקרבנות ועולות ועבודות שהיו 
עושים הכהנים ולוים וישראלים כדי לקשר 

ולאחר שנחרב בית . קשרים ולהאיר אורות
והלבנה לא הוארה ,  האורנחשך, המקדש

  והשמש, מן השמש

 øîàå çúô)âé áð äéòùé ( éãáò ìéëùé äðä
 àéé÷éãöã ïåä÷ìåç äàëæ ãàî äáâå àùðå íåøé

á÷ã" àú åäá êäîì àúééøåàã éçøà ïåì éìâ ä
 éãáò ìéëùé äðä åäéà äàìò àæø àø÷ éàä éæç

á÷ àøá ãë éæç àú ìáà äåî÷åàå" ãáò àîìò ä
 äì>ì< øòæàå àøäéñ äì úéì àäã àäøåäð äì

íåìë äîøâîâ àøäðúà äîøâ úøéòæàã ïéâáå 
 àðîæáå ïéàìò ïéøåäðã àô÷åúáå àùîù ïéâá
 éìãúùî ååä ìàøùé íéé÷ àùã÷î éá äåäã

÷áå éðäë ïéãáò ååäã ïéðçìåôå ïååìòå ïéðáø
 àøäðàìå ïéøù÷ àøù÷ì ïéâá éìàøùéå éàåéìå
 êùçúà àùã÷î éá áøçúàã øúáìå ïéøåäð

 àøåäðàùîùå àùîù ïî úøéäðúà àì àøäéñå  

  àô÷/á  
ואין לך יום , הסתלק ממנה ולא האירה

כמו , שלא שולטים בו קללות וצער וכאבים
ובאותו זמן שהגיע זמן הלבנה . שנתבאר

". הנה ישכיל עבדי", מה כתוב, להאיר
זהו , "הנה ישכיל עבדי"נאמר על הלבנה 

שמתעוררת " הנה ישכיל. "סוד האמונה

 àîåé êì úéìå àøäðúà àìå äðî ÷ìúñà
ë ïéáàëå ïéøòöå ïéèååì äéá àèìù àìã äî

 àøäéñã àðîæ éèîã àðîæ àåääáå øîúàã
 áéúë äî àøäðúàì)âé áð äéòùé ( ìéëùé äðä
àøäéñã äéìò éãáòã éãáò ìéëùé äðä øîúà 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( תקונים קד א
ב אתוון "יווג אדברה לשון ראוה מדברת שלום יסוד בך כזי הצדיקים יש " וסיים אדברה שלום בך ועב

 ).א"נ) (ן"מאי(א "וגם רומז לז
 . שלא היה אור במלכות שבו, ג שזהו דוגמת העקודים"י ג ע"א ס"בבהגר' עי ג
 .ה"א דברינו בשם הדע"לעיל קפא ע' עי ד
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כמי שהריח ריח ובא , ות שלמעלההתעורר
מצד האור " ירום. "להתעורר ולהסתכל

כמו שנאמר " ירום. "העליון של כל האורות
מהצד של " ונשא". "ולכן ירום לרחמכם"

" מאד. "מהצד של יצחק" וגבה. "אברהם
והכל , ואף על גב שבארוהו. מצדו של יעקב

ובאותו זמן יעורר . אחד בסוד של החכמה
א התעוררות עליונה להאיר הקדוש ברוך הו
והיה אור "כמו שנאמר , ללבנה כראוי

הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה 
ולכן תתוסף ". שבעתים כאור שבעת הימים

ולכן יתעוררו אז כל אותם , לה רוח עליונה
, "עבדי"וזהו , המתים שהם בתוך העפר

כמו שנאמר , הסוד שמפתחות רבונו בידו
ויאמר ) " שנאמרוכמו" אל עבדו זקן ביתו("

, זו הלבנה כמו שנאמר, "אברהם אל עבדו
זקן . "ן שהוא עבד שליח רבונו"מטטרו

". נער הייתי גם זקנתי"כמו שנאמר , "ביתו
משום שכל , "המושל בכל אשר לו"

  .ירוק ולבן ואדום, הצבעים נראים בו

 øòúàã ìéëùé äðä àúåðîéäîã àæø àåä àã
 àìéòì àúåøòúà>ïàîë <)äîë( àçéø çøàã 

 àøèñî íåøé àìëúñàìå àøòúàì éúàå
àã äîë íåøé ïéøåäð ìëã äàìò àøåäðã øîà ú

)çé ì äéòùé ( àøèñî àùðå íëîçøì íåøé ïëìå
 àøèñî ãàî ÷çöéã àøèñî äáâå íäøáàã
 àæøá ãç àìëå äåî÷åàã áâ ìò óàå á÷òéã

á÷ øòúé àðîæ àåääáå àúîëçã" àúåøòúà ä
 äîë úåàé à÷ãë àøäéñì äì àøäðàì äàìò

 øîà úàã)åë íù ( øåàë äðáìä øåà äéäå
àë íéúòáù äéäé äîçä øåàå äîçä úòáù øå

 ïéâáå íéîéä]êë[ )ã( ïéâáå äàìò çåø äá óñåúé
 àøôò åâ ïåðéàã àéúéî ïåðéà ìë ïéãë ïåøòúé êë
 äéãéá äéøàîã ïçúôîã àæø éãáò àåä àãå

 øîà úàã äîë)á ãë úéùàøá) ( ï÷æ åãáò ìà
øîà úàã äîëå åúéá ( åãáò ìà íäøáà øîàéå

åøèèî øîúàã äîë àøäéñ àã" ãáò åäéàã ï
ã àçéìù øîà úàã äîë åúéá ï÷æ äéøàî

)äë æì íéìäú ( ìëá ìùåîä éúð÷æ íâ éúééä øòð
åøé äéá ïåæçúà ïéðååâ ìëã ïéâá åì øùà"ååçå ÷" ø

îåñå"÷:  
. זהו הצדיק, "שים נא ידך תחת ירכי"

שהרי אז העבד , סוד הדבר קיום העולם
הזה ממונה בסוד עליון להחיות את שוכני 

מעלה ויעשה שליח ברוח של , העפר
להשיב הרוחות והנשמות למקומן לאותם 

שהתבלו ונרקבו תחת ) שנכלו(גופים 
". אלהי השמים' ואשביעך בה. "העפר

להתלבש , "ואשביעך"מה זה , "ואשביעך"
שהם סוד , בסוד של שבעה אורות עליונים

, "אשר לא תקח אשה. "השלמות העליונה
זהו הגוף שתחת העפר שיש לו קיום 

אותם שנקברו בה שכל , להקים מהעפר
הם יתעוררו , וזכו להקבר בארץ ישראל

יחיו "שכתוב , כמו שבארנו, בראשונה
אלו המתים של ארץ , בראשונה, "מתיך

אותם המתים של , "נבלתי יקומון. "ישראל
ועל זה לאותם גופים של . שאר הארצות

ולא לגופות שאר , ישראל שנקברו שם
העמים עובדי עבודה זרה שהארץ נטמאה 

". אשר לא תקח אשה לבני",  ועל כן.מהם
שכל נשמות העולם , "לבני"מה זה 

 éëøé úçú êãé àð íéù)á ãë úéùàøá ( àã
 ïéãë àäã àîìòã àîåé÷ äìîã àæø ÷éãö àåä
 éøééãì ïåì àééçàì äàìò àæøá àðîî ãáò éàä

ìù ãéáòúéå àøôòå àáúàìå àìéòìã àçåøá àç
ðå ïéçåøôåâ ïåðéàì åäééøúàì ïéúîù é)åìëúàã (

>åìáúàã< êòéáùàå àøôò úåçú åá÷øúàå 
åäéá" íéîùä éäìà ä)â íù ( éàî êòéáùàå

 ïéàìò ïéøåäð òáùã àæøá àùáìúàì êòéáùàå
 äùà ç÷ú àì øùà äàìò åîéìùã àæø ïåðéàã

)íù ( äéì úéàã àøôò úåçúã àôåâ àåä àã
àøôòî àî÷àì àîåé÷à åøá÷úàã ïåðéà ìëã 

 àòøàá àøá÷úàì åëæå äá ïåðéà ìàøùéã
 áéúëã àðîé÷åàã äîë àúéîã÷á ïåøòúé

)èé åë äéòùé ( ïéúî ïéìà àúéîã÷á êéúî åéçé
 øàùã ïéúî ïåðéà ïåîå÷é éúìáð ìàøùéã àòøàã
 ìàøùéã ïåäéôåâ ïåðéàì àã ìòå ïàòøà

òò ïéîò øàùã éôåâì àìå ïîú åøá÷úàã" æ
àáàúñàã ç÷ú àì øùà àã ìòå åäééðéî àòøà 

                                                           

. י העצם הנקרא לוז כנודע"רקב קראו אשה דאית ליה קיומא עג דאינו אלא מלא תרווד "אע'  פיא
 ).א"נ(ח "ז. היש המעט שהוא העצם לוז כנזכר' ואפשר דמפרש אשה לשון ישות ופי
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אותם , שיוצאות מאותו נהר ששופע ויוצא
אשר לא "ועל זה , בנים לקדוש ברוך הוא

, זו הנשמה" לבני", זה הגוף" תקח אשה
אלו גופות של עמים " מבנות הכנעני"

עובדי עבודה זרה שעתיד הקדוש ברוך הוא 
כמו שנאמר , קדושהלנער אותם מהארץ ה

כמי שמנער טלית , "וינערו רשעים ממנה"
  . מהזוהמא שלה

ì éàî éðáì äùà àîìòã ïéúîùð ìëã éðá
 ïéðá ïåðéà ÷éôðå ãéâðã øäð àåääî é÷ôðã

á÷ì" àôåâ àã äùà ç÷ú àì øùà àã ìòå ä
éðáìà éðòðëä úåðáî àúîùð àã ) ãë úéùàøá

â (òò ïéîòã ïéôåâ ïéìà"á÷ ïéîæã æ" ïåì àøòðì ä
 øîà úàã äîë àùéã÷ àòøàî)âé çì áåéà (

 àúéìè øòðîã ïàîë äðîî íéòùø åøòðéå
åæîäìéã àîä:  

, "ארצי". "כי אל ארצי ואל מולדתי תלך"
זו הארץ הקדושה שהיא ראשונה לכל שאר 

כי אל "ועל זה . (כמו שנתבאר, הארצות
זו הארץ הקדושה שהיא שלו בין כל , "ארצי

שאר הארצות שחלק אותם לממונים 
כי אל ארצי ואל "ועל זה , )אחרים
מה זה , "אל ארצי"כיון שאמר ". מולדתי

כמו " אל ארצי"אלא ".  מולדתיואל"
אלו הם , ואל מולדתי) "מה זה. (שנאמר
  .ישראל

 êìú éúãìåî ìàå éöøà ìà éë) ãë úéùàøá
ã (äéàã àùéã÷ àòøà àéä àã éöøàé äàîã÷ 

 øîúàã äîë ïéòøà øàù ìëì) ìà éë àã ìòå
 ìë ïéá äéìéã åäéàã àùéã÷ àòøà àã éöøà

ïéðøçà ïðîîì ïåì âéìôã ïéòøà øàù (å éë àã ìò
 åäî éöøà ìà øîàã ïåéë éúãìåî ìàå éöøà ìà

 øîúàã äîë éöøà ìà àìà éúãìåî ìàå)åäî (
ìàøùé ïåðéà ïéìà éúãìåî ìàå:  

כמו , "ויקח העבד", בא וראה מה כתוב
אלו הם עשר , "עשרה גמלים. "שנתבאר

דרגות שהעבד הזה שולט עליהם כדוגמא 
שהם באותו , "מגמלי אדוניו. "שלמעלה

והעבד הזה , כמו שנתבאר, ע ממשצב
, "וכל טוב אדניו בידו. "שולט ונתקן בהם

כל אותו טוב הרוחות העליונים שיוצאים 
וכל . "מתוך אותם אורות ומאורות עליונים

אותו השמוש של השמש , "טוב אדוניו
ויקם וילך אל ארם . "שנמשכה בה בלבנה

זהו המקום של הארץ הקדושה , "נהרים
. חרב בית המקדשששם בכתה רחל כש

, "ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים"
להתחזק כחה בחזקה כראוי טרם תכנס 

מה ". לעת ערב. "להקים את אותם הגופים
  זה ערב שבת, "לעת ערב"זה 

 áéúë äî éæç àú)é ãë úéùàøá ( ãáòä ç÷éå
 äøùò ïåðéà ïéìà íéìîâ äøùò øîúàã äîë

ïéâøãáàðååâë åäééìò àèìù ãáò éàäã  àìéòìã 
 äîë ùîî àðååâ àåääë ïåðéàã åéðãà éìîâî
 áåè ìëå åäá ï÷úúàå àèìù ãáò éàäå øîúàã
 é÷ôðã ïéàìò ïéçåø åáéè àåää ìë åãéá åéðãà
 åéðåãà áåè ìëå ïéàìò ïéðéöåáå ïéøåäð ïåðéà åâî
 àøäéñá äá àëùîúàã àùîùã àùåîù àåää

 íéøäð íøà ìà êìéå í÷éå)íù ( àòøàã øúà àã
àùéã÷úëáã â àùã÷î éá áéøç ãë ìçø ïîú 

íéîä øàá ìà øéòì õåçî íéìîâä êøáéå)  íù
àé( úåàé à÷ãë àäô÷åúá àäìéç àô÷úúàì 

 áøò úòì ïéôåâ ïåðéàì ïåì àî÷àì ìåòéú àì ãò
)íù (úáù áøò àã áøò úòì éàî  

  áô÷/à  
לעת . "שהוא הזמן של האלף הששי

, "ולעבודתו עדי ערב"כמו שנאמר , "ערב
לעת צאת ". "כי ינטו צללי ערב"ב וכתו

שבאותו זמן עתידים לקום , "השאבת
בראשונה מכל שאר בני העולם , ולהחיות

 äîë áøò úòì äàúéúù óìàã àðîæ åäéàã
 øîà úàã)âë ã÷ íéìäú (ò éãò åúãåáòìå áø

 áéúëå)ã å äéîøé ( úàö úòì áøò éììö åèðé éë
 úåáàåùä)àé ãë úéùàøá ( ïéðéîæ àðîæ àåääã

                                                                                                                                                                                     

הרב הקדוש  מוך לאורות בסוד בנים אתם כמו שביאר באורךס פירוש דאור מחצב הנשמות הוא א
 ).א"נ) (ן"מאי(ל "ו זצ"מהרח

 ).א"נ(הרי עשר ' ק כלול מג"רה כי היכל קההיכלות דיצי'  פירוש זב
. ק"רון שהוא חורבן בהמחנ מסיפיה דקרא אל עיר נחור מלשון "א. ש הבכיה"הרים ענ פירוש מדקאמר ג

 ).א"נ) (מ"א(גם כתיב קול ברמה נשמע . םרבגימטריא א' רחל עם האותיו' אפ. ח"ז
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, )ושואבים(אותם ששואבים מימי התורה 
, כדי שיתעסקו לשאוב ממימי התורה

, והם יצאו בראשונה, והתחזקו בעץ החיים
, שעץ החיים גרם להם שיקומו בראשונה

, "י העיר יוצאותובנות אנש. "כמו שנתבאר
וארץ "כמו שנאמר , "יוצאות"מה זה 

שעתידה הארץ לפלוט , "רפאים תפיל
ועל כך , ממנה כל הרוחות שהם בתוכה

ליטול , "לשאוב מים". "יוצאות"כתוב 
נשמה ולקבלה כראוי מתוקנת ממקומה 

  .כראוי

 àîìò éðá øàù ìëî àúéîã÷á àééçàìå í÷éîì
 àúééøåàã éåîéî éáàùã ïåðéà)åïéáàù ( ïéâá

 àáàùì å÷ñòúàãî åô÷úúàå àúééøåàã éîéî
 àðìéàã àúéîã÷á ïå÷ôé ïåðéàå ééçã àðìéàá

åì àîøâ ééçã øîúàã äîë àúéîã÷á ïåîå÷éã ï
 úåàöåé øéòä éùðà úåðáå)âé ãë úéùàøá ( éàî
 øîà úàã äîë úåàöåé)èé åë äéòùé ( õøàå

 ìë äðî èìôîì àòøà àðéîæã ìéôú íéàôø
éçåø áéúë àã ìòå äååâá ïåðéàã ï) ãë úéùàøá

âé ( àìá÷ìå àúîùð àìèðì íéî áåàùì úåàöåé
 à÷ãë äøúàî àð÷úî úåàé à÷ãë äìéæç:  

והיה הנערה אשר אמר אליה הטי נא "
שכל , משום שהרי נתבאר, "כדך ואשתה

אותן נשמות של העולם שהתקיימו בעולם 
הזה והשתדלו לדעת את רבונם בסוד 

היא עולה ומתקיימת , החכמה העליונה
בדרגה עליונה על כל אותם שלא נדבקו 

וזו . והם מתקיימים בראשונה, ולא ידעו
, העבד לדעת ולשאולהשאלה שעמד אותו 

. במה התעסקה אותה הנשמה בעולם הזה
אתה צריך , "ואמרה אלי גם אתה שתה"

ואחריך , לשתות ולהיות משקה בראשונה
משום שכל אותם , "וגם לגמליך אשקה"

אף על גב שִנְשִקים , שאר המרכבות
כולם נשקים מעבודת , מהמדרגה הזו

, הצדיקים שיודעים עבודת רבונם כראוי
ם יודעים לַסֶּפק לכל דרגה ודרגה שהצדיקי

ודאי ". וגם לגמליך אשקה"ועל זה . כראוי
ודאי , לבן אדני' היא האשה אשר הוכיח ה

) א בהתעוררות של התפלה שלי"ס(ההיא 
הוא הגוף שהזדמן לאותה הנשמה 

  .העליונה

 êãë àð éèä äéìà øîåà øùà äøòðä äéäå
äúùàåà )ãé íù ( ïåðéà ìëã øîúà àäã ïéâá

îùð àîìò éàäá åîéé÷úàã àîìòã ïéú
 àúîëçã àæøá ïåäéøàîì òãðîì åìãúùàå
 ìò äàìò àâøãá úîéé÷úàå ú÷ìñ éäéà äàìò
 ïåîéé÷úà ïåðéàå åòãé àìå å÷áãúà àìã ïåðéà ìë
 ãáò àåää íéà÷ã àúìàù àåä àãå àúéîã÷á
 àúîùð àéää ú÷ñòúà äîá ìàùîìå òãðîì

äúù äúà íâ éìà äøîàå àîìò éàäáá ) íù
îã ( àúéîã÷á àé÷ùúàìå éúùîì éòá úðà

 êøúáååä÷ùà êéìîâì íâ) ãé íù( ìëã ïéâá 
 éàäî ïéé÷ùúàã áâ ìò óà ïéëéúø øàù ïåðéà
 éòãéã àéé÷éãöã àðçìåôî ïéé÷ùúà åäìë àâøã
 éòãé àéé÷éãöã úåàé à÷ãë ïåäéøàîã àðçìåô
 àã ìòå úåàé à÷ãë àâøãå àâøã ìëì à÷ôñì

àéä éàãå ä÷ùà êéìîâì íâå çéëåä øùà äùàä 
åäé" éðåãà ïáì ä)ãî íù (ää éàãåå à>ð" à

éìéã àúåìöã àúåøòúàá< ïîãæàã àôåâ åäéà 
äàìò àúîùð àéääì:  

שהנה נתבאר שתשוקת הזכר , בא וראה
ותשוקת הנקבה לזכר , לנקבה עושה נשמה

ונכללים זה , עולה ומתערב עמה שלמעלה
ולכן היא האשה זהו . עם זה ועושה נשמה

שהוא מוכנים לאותו רצון של , ודאיהגוף 
ואותם הגופים . הנשמה שיצאה מן הזכר

. כמו שאמרנו, עתידים להתעורר בראשונה
יקומו כל האחרים , ולאחר שאלו יקומו

 àøåëãã àúáåàéúã øîúà àäã éæç àú
 àá÷åðã àúáåàéúå àúîùð ãéáò àá÷åð éáâì
 àìéòìã äãäá áøòúàå à÷ìñ àøåëã éáâì

 àúîùð ãéáòå àãá àã ìéìëúàå àéä êë ïéâáå
àôåâ àåä àã äùàäâ àåääì àðéîæ åäéàã éàãå 

                                                           

 ).א"נ(ד זיל תהי אקנקניה " עא
א זה הוא שותה מהשפעה העליונה כשנשפעה לעולמות "ואומר לו שמט משיבי דעסק בסודי התורה ב

 ).א"נ(ט ואחריו כל מחנות המלאכים ימשוכו "והראש מט
' וה' ע ב"ח אבי"ע' ועי. מתכנסים בה ומתגלמים בה, שכן כל אורות אבא נכנסים אליה. כלומר דאבא ג

 ).ד"א קה ע"כללים ח(ר "גוף לגבי ג' כי היא בבחי, שבינה נקרא גופה
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, ויתקיימו בקיום שלם, שבשאר הארצות
ויתחדש , ויתחדשו בהתחדשות הלבנה

ואז כתוב באותו הזמן , העולם כמו מקודם
הנה ישכיל "ולכן ". במעשיו' ישמח ה"

להחזיר הנשמות כל אחת ואחת , "עבדי
מהצד , "ירום ונשא וגבה מאד. "למקומה

כמו , של כל אותן הדרגות העליונות
  .שאמרנו

 ïøîà÷ãë àúéîã÷á àøòúàì ïéðéîæ ïéôåâ ïåðéàå
 øàùáã ïéðøçà ìë ïåîå÷é ïåîå÷é ïéìàã øúáìå
 ïåúãçúéå íéìù àîåé÷á ïåîéé÷úéå ïàòøà
 ïéîã÷ìîë àîìò ùãçúéå àøäéñã àúåúãçá

ïéãëåàåääá áéúë  àðîæ à)àì ã÷ íéìäú ( çîùé
åäé" êë ïéâáå åéùòîá ä)âé áð äéòùé ( äðä

 ãçå ãç ìë ïéúîùð àøãäàì éãáò ìéëùé
äéøúàìá ìëã àøèñî ãàî äáâå àùðå íåøé 

ïøîà÷ãë ïéàìò ïéâøã ïåðéà:  
כאשר שממו עליך רבים כן משחת "

, בא וראה". מאיש מראהו ותארו מבני אדם
 המקדש שהנה נאמר שכאשר נחרב בית

והשכינה גלתה לתוך ארצות נכריות 
הן אראלים צעקו ", מה כתוב, ביניהם

כולם בכו , "חוצה מלאכי שלום מר יבכיון
וכל זה על , על זה וקשרו בכיה וֶאֶבל
וכמו שהיא . השכינה שגלתה ממקומה

כמו כן בעלה לא , משתנית מכמו שהיתה
שכתוב , מאיר אורו והשתנה מכמו שהיה

כן "ועל זה כתוב , "תוחושך השמש בצא"
כן ", דבר אחר". משחת מאיש מראהו

מהעבד הזה , "משחת מאיש מראהו
דבר . שהשתנה דיוקנו וצבעו מכמו שהיה

כמו , "כן משחת מאיש מראהו", אחר
אלביש שמים קדרות ושק אשים "שנאמר 
שהרי מיום שנחרב בית המקדש , "כסותם

, וסוד הדבר, לא עמדו השמים באורם
ורות אלא במקום שנמצאים הברכות לא ש

זכר "ובארוהו כמו שנאמר . זכר ונקבה
משחת "ולכן , "ונקבה בראם ויברך אותם

". הצדיק אבד"וזהו ככתוב ". מאיש מראהו
שאין , "אבד"לא כתוב אבוד או נאבד אלא 

שורות ברכות אלא במקום שנמצאים זכר 
 שהרימשום . כמו שנתבאר, ונקבה יחד

  באותו זמן לא נמצא

 øùàë ùéàî úçùî ïë íéáø êéìò åîîù
 íãà éðáî åøàúå åäàøî)ãé íù ( àäã éæç àú

 àúðéëùå àùã÷î éá áøçúà ãëã øîúà
 áéúë äî åäééðéá ïéàøëåð ïàòøà åâá éìâúà

)æ âì íù ( íåìù éëàìî äöåç å÷òö íìàøà ïä
 àìáàå äéëá åøéù÷å àã ìò åëá åäìë ïåéëáé øî

äøúàî àééìâúàã àúðéëùã äìò àã ìëå äîëå 
 àì äìòá éëä óåà úåäã äîëî úéðúùî éäéàã

 áéúëã äåäã äîëî éðúùàå äéøåäð øéäð) âé íù
é ( áéúë àã ìòå åúàöá ùîùä êùç)ãé áð íù (

 úçùî ïë øçà øáã åäàøî ùéàî úçùî ïë
 äéð÷åéã éðúùàã ãáò éàäî åäàøî ùéàî
 ùéàî úçùî ïë øçà øáã äåäã äîëî äéðååâå

 øîà úàã äîë åäàøî)â ð íù ( íéîù ùéáìà
 áøçúàã àîåéî àäã íúåñë íéùà ÷ùå úåøã÷
 àæøå ïåäìã àøåäðá íéîù åîéé÷ àì àùã÷î éá
 åçëúùàã øúàá àìà ïééøù àì ïàëøá äìîã

 øîà úàã äîë äåî÷åàå àá÷åðå øëã) úéùàøá
á ä ( êë ïéâáå íúåà êøáéå íàøá äá÷ðå øëæ

 áéúëã äîë àåä àãå åäàøî ùéàî úçùî
)ð äéòùéà æ ( àì ãáàð åà ãåáà ãáà ÷éãöä

 øúàá àìà ïàëøá ïééøù àìã ãáà àìà øîàð
 ïéâá øîúàã äîë àãçë àá÷åðå øëã åçëúùàã

ãäàâçëúùà àì àðîæ àåääá   
  áô÷/á  

ואז כל אותן נשמות , הזכר עמה
לכולן היה שינוי מכמו שהיו , שיוצאות

כמו , בזמן שהשמש מתחבר בלבנה

 é÷ôðã ïéúîùð ïåðéà ìë ïéãëå äãäá àøåëã
 àùîùã àðîæá ååäã äîëî àéåðù åäì éåä åäìë

                                                                                                                                                                                     

כ והכל גלוי לפניו אבל לעתיד לבוא שיחיו "ו אחפסד שהמעשים עד עתה לא היה בהם שמחה לפי שנא
 ).א"נ(' לעולם אז ישמח וכו

ישיב נשמתו אל גופו ' אתריה מי שעוסק בתול כלומר ישכיל ויתבונן לאהדרא נשמתין כל חד וחד ב
 ).א"נ) (ח"ז(שלא עסק שעסק עמו בתורה ומי שלא עסק בתורה ישוב נשמתו בגופו ממש 

 ).ו"דפ(דא  ג
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', וגו" ב יוסףאלה תולדות יעק", שנתבאר
  .ונתבאר

 àã ìòå øîúàã äîë àøäéñá øáçúà
)á æì úéùàøá( åâå óñåé á÷òé úåãìåú äìà '

øîúàå:  
משום שאין נפרדים , "והוא נער"

כמו שהיא . צדיק וצדק הם יחד, לעולמים
גם כך הוא נקרא , ל הזכרנקראת בשם ש

והוא נער את בני "שכתוב , בשם שלה
בכולם עומדת , "בלהה ואת בני זלפה

לחדש אותם כראוי ולהשתעשע להם 
, שכל הענפים וכל העלים, בשמחה שלו

אלה תולדות . "כולם מתברכים בשמחתו
שכל דמותו של , כמו שנתבאר, "יעקב יוסף

וכל מה שארע לזה ארע , יעקב היתה ביוסף
וזהו הסוד של . ושניהם הולכים יחד, לזה

משום , ששניהם הולכים יחד, ו"האות ו
  .שהם סוד אחד ודמות אחת

øòð àåäå )íù ( ïéîìòì ïéùøôúî àìã ïéâá
éãö"ãöå ÷"ïåðéà àãçë ÷à éäéàã äîë 

 åäéà éø÷úà éîð éëä àøåëãã àîùá úàéø÷úà
 ääìá éðá úà øòð àåäå áéúëã äìéã àîùá

á äôìæ éðá úàå à÷ãë ïåì àúãçì àîéé÷ åäìë
 åäìëã äéìéã äåãçá ïåì àòùòúùàìå úåàé

 åäìë ïéìò åäìëå ïéôðòà äéìéã äåãçá ïéëøáú
 ìëã øîúàã äîë óñåé á÷òé úåãìåú äìà
 òøéàã äî ìëå óñåéá äéá äåä á÷òéã àð÷åéã
 àåä àãå éìæà àãçë åäééååøúå éàäì òøéà éàäì

å úàã àæø"åá àãçë åäééååøú éìæàã  ïåðéàã ïéâá
àãç àð÷åéãå àãç àæø:  

הרי פרשוה , "ויבא יוסף את דבתם רעה"
שהיה אומר לאביו עליהם שהיו אוכלים 

ויבא יוסף . "אבר מבעלי חיים כשהם חיים
וכי במנין הזה היו אותם , "את דבתם רעה

איך היו מזלזלים בהם בני , בני השפחות
ואיך היו אוכלים איבר מן החי והיו , לאה

שהרי צוה על בני , ם על מצות רבונםעוברי
אך בשר בנפשו "כמו שנאמר , נח מצוה זו

והם היו אוכלים אותם , "דמו לא תאכלו
אלא יוסף היה . ועוברים על מצות רבונם

את ", רבי יהודה אמר. ועל זה נענש, אומר
שנתנו עיניהם , כמו שבארוהו, "דבתם רעה

להניק את , וזהו דבתם רעה, בבנות הארץ
א אף "ד(, תן הדרגות שאינן קדושותכל או
  .שבאות מצד הטומאה) על גב

 äòø íúáã úà óñåé àáéå)íù ( äåî÷åà àä
 éåáàì øîà äåäã>ìòåé <)åéìò(â éìëà ååäã 

 úà óñåé àáéå ïééç ïåðéà ãë ïééç éìòáî àôééù
 éðá ïåðéà ååä àðééðîá àä éëå äòø íúáã

 êéäå äàì éðá ïåäá ïéìæìæî ååä êéä úåçôù ååä
 àãå÷ô ìò ïéøáò ååäå éçä ïî øáà ïéìëà
 äîë àã àãå÷ô çð éðá ìò ãé÷ô àäã ïåäéøàîã

 øîà úàã)íùã è  ( àì åîã åùôðá øùá êà
 àãå÷ô ìò ïéøáòå äéì éìëà ååä ïåðéàå åìëàú

øîà÷ äåä óñåé àìà ïåäéøàîãã àã ìòå 
 äîë äòø íúáã úà øîà äãåäé éáø ùðòúà

áá åäééðéò éáäéã äåî÷åàã àåä àãå àòøà úåð
 ïéùéã÷ àìã ïéâøã ïåðéà ìëì à÷ðéì äòø íúáã

)áâ ìò óà (àáàñî àøèñî ïééúàã:  
וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן "

רבי ". זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים
לך עמי בא בחדריך ", אלעזר פתח ואמר

וסגור דלתך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור 
בא וראה כמה , "דריךלך עמי בא בח". "זעם

 íéðå÷æ ïá éë åéðá ìëî óñåé úà áäà ìàøùéå
 íéñô úðúë åì äùòå åì àåä)â æì íù ( éáø

 øîàå çúô øæòìà)ë åë äéòùé ( àá éîò êì
ã øåâñå êéøãçá ãò òâø èòîë éáç êãòá êúì

                                                           

והוא בסוד , עטרה שבו' ועל ידי זה נעשו לבחי, כלילת יסוד במלכות תלוי בגילוי דאור דעת עילאה א
  ).ג"ב סט ע"ביאורים ח(צדיק וצדק 

י תרוייהו לש דאז"ת וז"רברבא ת' זעירא קשירה עם ו' אחרת רמז ליסוד שהיא ו' אפיק ו'  דכשאומר וב
ג וכן היסוד מכריע "ת מכריע בין ח"אחרת עמו והטעם דאינון רזא חדא שת' זכיר ובלתי שי' א להזכיר ו"שא

ז "פ כן תקיש בפעולותיהם שהם דומים זל"ל דף ק"ל וכנז"ה וכמו שבדיוקנן דומים זה לזה כמשז"בין נו
 ).א"נ) (ח"ז(כנזכר 

 ).ו"דפ(ו יהעלי ג
את דבתם ולא ש ויבא יוסף "ה והמפרשים ביארו וז" פירוש לא ששקר אמר אלא שכך סבר וכבר השלד

 ).א"נ) (ן"מאי(ל "ויוצא את דבתם כמשז
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, הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל
ובשביל אהבתם שאוהב אותם על כל 
, העמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות

הזהיר אותם ורוצה לשמור אותם בכל מה 
שלש פעמים יש , בא וראה. שהם עושים

וכשבא אותו , ביום שהדין שורה בעולם
צריך האדם להזהר ולהשמר שלא , הזמן

, והם זמנים ידועים, ותו הדיןיפגע בו א
, משום שהרי כשעולה הבוקר, והרי בארוה

אברהם מתעורר בעולם ואוחז את הדין 
ובתחילת שלש השעות , לקשר אותו עמו

הראשונות נוסע הדין ממקומו להתעורר בו 
עד שמתעוררת תפלת המנחה , ביעקב

ומתעורר הדין , שמחזירה את הדין למקומו
שהרי אז , עלהשלמטה להתקשר בדין של מ

, עוד. וצריך להזהר, נקשר דין עם דין
כשהדין מתעורר בעולם והמות נמצא 

, האדם צריך לא ללכת יחידי בשוק, בעיר
אלא צריך לסגור , והרי בארנו את הדברים

כמו שבארוהו , את עצמו שלא יצא החוצה
בנח שסגר את עצמו בתיבה שלא ימצא 

, "לך עמי בחדריך"ועל זה . לפני המשחית
שלא , "וסגור דלתך בעדך"סגור את עצמך 

חבי כמעט רגע עד . "יתראה לפני המשחית
שאחר שעובר הדין אין רשות , "יעבור זעם

  .למשחית להשחית

 äîë éæç àú êéøãçá àá éîò êì íòæ øåáòé
á÷" ïåäìã àúåîéçø ïéâáå ìàøùéì ïåì íéçø ä

åëòò ïéîò ìë ìò ïåì íéçøã" éòáå ïåì øäæà í
 éæç àú ïéãáò ïåðéàã äî ìëá ïåì àøèðì>úìú< 

 éúà ãëå àîìòá àéøù àðéãã àîåéá úéà ïéðîæ
 ùð øáì äéì éòáî àðîæ àåää àøäãæàì

 òâôé àìã àøîúñàìå]äéá[ )á( àðéã àåää
 ãë àäã ïéâá äåî÷åà àäå ïòéãé ïéðîæ ïåðéàå
 äéì ãéçàå àîìòá øòúà íäøáà àøôö ÷éìñ

ì àðéãì úìúã àúåøéùáå äéãäá äéì àøù÷
òù äéá àøòúàì äéøúàî àðéã ìéèð àúééî÷ é

 àðéã øãäàã äçðîã àúåìö øòúàã ãò á÷òéá
ã àðéã øòúàå äéøúàì àøù÷úàì àúúì

 àðéãá àðéã øù÷úà ïéãë àäã àìéòìã àðéãá
àøäãæàì éòáåà àîìòá øòúà àðéã ãë åú 

 ùð øáì äéì éòáéì àì àúîá çëúùà àúåîå
 àìà éìî àðîé÷åà àäå à÷åùá éàãéçé êäéîì
 äîë øáì ÷åôé àìã äéîøâ àøâñàì éòá
 àìã àúåáéúá äéîøâ øâñàã çðá äåî÷åàã

àã ìòå àìáçî éî÷ çëúùé àá éîò êì 
 àìã êãòá êúìã øåâñå êîøâ øâñà êéøãçá
 øåáòé ãò òâø èòîë éáç àìáçîã äéî÷ éæçúé
 àìáçîì åùø äéì úéì àðéã øáòàã øúáã íòæ

àìáçì:  
שהקדוש ברוך הוא בשביל , בא וראה

האהבה שהוא אוהב את ישראל וקרב 
כל שאר העמים עובדי כוכבים , אותם אליו

 משום שהם ,ומזלות שונאים את ישראל
, ובא וראה. מרוחקים וישראל קרובים

משום האהבה שאהב יעקב את יוסף יותר 
מה , אף על גב שכולם היו לו אחים, מאחיו
כל שכן , "ויתנכלו אתו להמיתו", כתוב

העמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות 
בא וראה כמה גרמה לו אותה . לישראל

שגרם לו שהגלה , אהבה שאהב אותו יותר
  וגרם להם גלות,  וגלה אביו עמו,מאביו

á÷ã éæç àú" íéçø åäéàã àúåîéçø ïéâá ä
 ïéîò øàù ìë äéáâì ïåì áéø÷å ìàøùéì ïåì

åëò" ïé÷çøúî ïåðéàã ïéâá ìàøùéì ïåì ïéàðù í
 íéçøã àúåîéçø ïéâá éæç àúå ïéáéø÷ ìàøùéå
 ååä åäìëã áâ ìò óà éåçàî øéúé óñåéì á÷òé

 áéúë äî ïéçà äéì) úéùàøáçé æì ( åìëðúéå
åëòò ïéîò ïëù ìë åúéîäì åúåà" àú ìàøùéì í

ää äéì íéøâ äîë éæçàé äéì íéçøã àúåîéçø 
 éåáà éìâúàå éåáàî éìâúàã äéì íøâã øéúé

àúåìâ åäì íøâå äéãäá  

  âô÷/à  
ואף על פי . ולשכינה שגלתה ביניהם

שבשביל כתונת , ובארוהו, שנגזרה הגזרה
ויראו ", כתובמה , הפסים שעשה לו יותר

  ".אחיו

 áâ ìò óàå åäééðéá àéìâúàã àúðéëùìå
 íéñô úðúë ïéâáã äåî÷åàå äøæâ úøéæâúàã

 áéúë äî øéúé äéì ãáòã)ã æì úéùàøá ( åàøéå
åéçà:  
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רבי חייא פתח . 'וגו" ויחלום יוסף חלום"
ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה ", ואמר

במראה אליו אתודע בחלום ' נביאכם ה
 בא וראה כמה דרגות לדרגות ".אדבר בו

כולם עומדים זה , עשה הקדוש ברוך הוא
וכולן , זו למעלה מזו, דרגה על דרגה, על זה

אלו מימין , יונקות אלו מאלו כראוי להם
וכולם ממונות אלו על אלו , ואלו משמאל

, כל נביאי העולם, בא וראה. הכל כראוי
כולם יונקים מצד אחד מתוך שתי דרגות 

ותן הדרגות היו נראות בתוך וא, ידועות
שכתוב , האספקלריה שאינה מאירה

, "המראה"מה היא ". במראה אליו אתודע"
המראה שכל ) שמראה(כמו שנאמר 

וזוהי האספקלריה , הצבעים נראים בתוכה
זהו , "בחלום אדבר בו. "שאינה מאירה

והיא , כמו שבארוהו, אחד מששים בנבואה
, ההדרגה הששית מאותה הדרגה של נבוא

והיא הדרגה של גבריאל שממונה על 
  .והרי נתבאר, החלום

åâå íåìç óñåé íåìçéå ')ä íù ( çúô àééç éáø
 øîàå)å áé øáãîá ( íà éøáã àð åòîù øîàéå

åäé íëàéáð äéäé" íåìçá òãåúà åéìà äàøîá ä
á÷ ãáò ïéâøãì ïéâøã äîë éæç àú åá øáãà" ä

 àã àâøã ìò àâøã àã ìò àã éîéé÷ åäìëå
òì à÷ãë ïéìà ïî ïéìà ïé÷ðé åäìëå àã ïî àìé

 åäìëå àìàîùî ïéìàå àðéîéî ïéìà ïåì éæç
 éæç àú úåàé à÷ãë àìë ïéìà ìò ïéìà ïðîúà
 åâî àãç àøèñî é÷ðé åäìë àîìòã éàéáð ìë
 åâá ïééæçúà ååä ïéâøã ïåðéàå ïòéãé ïéâøã ïéøú

àéøì÷ôñàäàøäð àìã à åéìà äàøîá áéúëã 
î àåä ïàî òãåúà øîúàã äîë äàø)äàøîã (

ðååâ ìëã åæéçé àéä àãå äååâá ïééæçúà ï
àéøì÷ôñàä àã åá øáãà íåìçá àøäð àìã 

 åäéàå äåî÷åàã äîë äàåáðá ïéúùî ãç àåä
åäéàå äàåáðã àâøã àåääî äàúéúù àâøãá 

øîúà àäå àîìç ìò àðîîã ìàéøáâã àâøã:  
בא מן , כל חלום שהוא כראוי, בא וראה
על כן אין לך חלום שלא ו, הדרגה הזו

. כמו שבארנו, יתערבו בו דברים כוזבים
ואין לך , ולכן מהם אמת ומהם כוזבים

ומשום . חלום שאין בו מצד זה ומצד זה
כל , שיש בחלום הכל כמו שאמרנו

החלומות שבעולם הולכים אחר פתרון 
ויהי כאשר פתר לנו "ובארוהו שכתוב . הפה

זב משום שיש בחלום כ, למה". כן היה
ולכן החלום , והדיבור שולט על הכל, ואמת

משום , רבי יהודה אמר. צריך פתרון טוב
, שכל חלום הוא מהמדרגה שלמטה

ולכן כל חלום הולך , והדיבור שולט עליו
  .אחר הפתרון

 éàäî úåàé à÷ãë åäéàã àîìç ìë éæç àú
 àìã àîìç êì úéì àã ìòå àéúà à÷ àâøã

ã äîë ïéáéãë ïéìî äéîò ïåáøòúé àðîé÷åà
 êì úéìå ïáéãë åäééðîå èåù÷ åäééðî êë ïéâáå
 àñéâ éàäîå àñéâ éàäî äéá úéà àìã àîìç
 ïéîìç ìë ïøîàãë àìë àîìçá äéá úéàã ïéâáå

àîåôã àøùô øúá ïéìæà àîìòãâ äåî÷åàå 
 áéúëã)âé àî úéùàøá ( ïë åðì øúô øùàë éäéå

 åáéãë àîìçá äéá úéàã ïéâá àîòè éàî äéä
ìîå èåù÷å àîìç éòá êë ïéâáå àìë ìò àèìù ä

 àîìç ìëã ïéâá øîà äãåäé éáø àáè àøùô
 äéìò àèìù øåáãå åäéà àúúìã àâøãîå ïéâá

àøùô øúá àìæà àîìç ìë êë:  
בחלום חזיון לילה בנפול ", פתח ואמר

תרדמה על אנשים בתנומות עלי משכב אז 
בא ". יגלה אוזן אנשים ובמוסרם יחתום

הוא צריך , למטתוכשעולה אדם , וראה
, להמליך עליו מלכות שמים בראשונה
, ואחר כך יאמר פסוק אחד של רחמים

משום שהנה כאשר אדם , ובארוהו החברים
הנה נשמתו יוצאת ממנו , יושן על מטתו

כל אחד ואחד , והולכת ומשוטטת למעלה

 øîàå çúô)åè âì áåéà -æè  ( ïåéæç íåìçá
 éìò úåîåðúá íéùðà ìò äîãøú ìåôðá äìéì
 àú íåúçé íøñåîáå íéùðà ïæà äìâé æà áëùî
 àëìîàì äéì éòáî äéñøòì ùð øá ÷éìñ ãë éæç

àúéîã÷á àéîùã àúåëìî äéìò àîéé øúáìå 
 àäã ïéâá àééøáç äåî÷åàå éîçøã à÷åñô ãç
 à÷ôð äéúîùð àä äéñøò ìò íéàð ùð øá ãë
 íåôë ãçå ãç ìë àìéòì àéèùå àìæàå äéðî

                                                           

  .'נקודות פרק ה' עי א
 ).א"נ) (ב"הרש(ש "ע' ט ב" קמ.)הערת הזוהר(א ” קצו עב
 .זוהר הרקיע' עי ג
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מה . כמו שנתבאר, וכך עולה, כפי דרכו
כשבני אדם , "בחלום חזיון לילה", כתוב

וכבים במטתם ישנים והנשמה יוצאת ש
בתנומות עלי משכב אז "זהו שכתוב , מהם

ואז הקדוש ברוך הוא ". יגלה אוזן אנשים
באותה הדרגה שעומדת על , מודיע לנשמה

אותם הדברים שעתידים לבא על , החלום
או אותם דברים כפי אותם , העולם

משום שאדם נוטל דרך , ההרהורים של לבו
משום שהנה לא . של תוכחות העולם

מודיעים לאדם בעוד שהוא עומד בכח 
אלא , כמו שאמרנו) א של הרוח"נ(הגוף 

, והנשמה לאדם, מלאך מודיע לנשמה
כשהנשמות , ואותו החלום הוא מלמעלה

יוצאות מן הגופים ועולות כל אחת ואחת 
וכמה דרגות על דרגות בסוד . כפי דרכה

, ובא וראה. כולן בסוד החכמה, החלום
, המראה דרגה אחת, רגה אחתהחלום ד

וכולם דרגות לדרגות , הנבואה דרגה אחת
  .אלה על אלה

 áéúë äî øîúàã äîë ú÷éìñ éëäå äéçøà
 åäééñøòá éáëù àùð éðá ãë äìéì ïåéæç íåìçá

ää åäééðî ú÷ôð àúîùðå ïéîééð" éìò úåîåðúá ã
é æà áëùîá÷ ïéãëå íéùðà ïæà äìâ" äì òãåà ä

 ïåðéà àîìç ìò àîéé÷ã àâøã àåääá àúîùðì
 ïéìî ïåðéà åà àîìò ìò éúéîì ïéðéîæã ïéìî
 ìéèð ùð øáã ïéâá äéáéìã ïéøåäøä ïåðéà íåôë

àîìòã éçëåúã àçøàà ïéòãåî àì àäã ïéâá 
 àôåâã àô÷åúá íéà÷ åäéàã ãåòá ùð øáì äéì

>ð"àçåøã à<ìà ïøîà÷ãë  òãåà àëàìî à
 åäéà àîìç àåääå ùð øáì àúîùðå àúîùðì
 ãç ìë ïé÷ìñå éôåâî ïé÷ôð ïéúîùð ãë àìéòìî
 àæøá ïéâøã ìò ïéâøã äîëå äéçøà íåôë ãçå
 íåìç éæç àúå àúîëçã àæøá åäìë àîìçã
 àãç àâøã äàåáð àãç àâøã äàøî àãç àâøã

ïéìà ìò ïéìà ïéâøãì ïéâøã åäìëåá:  

ום ויגד לאחיו ויוסיפו ויחלום יוסף חל"
מכאן ". עוד שנא אותו על חלומותיו

שהאדם צריך לומר את חלומו רק לאותו 
הוא גורם , ואם לא, האדם שאוהב אותו

, שאם אותו החלום מתהפך לצבע אחר. לו
שיוסף אמר , בא וראה. הוא גורם לסלקו
ועל כן גרמו לו לסלק , את החלום לאחיו

. תעכבאת חלומו עשרים ושתים שנים שה
ויוספו "שכתוב , מנין לנו, רבי יוסי אמר
שגרמו , "שנא אתו"מה זה ". עוד שנא אתו

ויאמר אליהם ", מה כתוב. לו בזה קטרוגים
  שמעו נא החלום הזה

 ãåò åôéñåéå åéçàì ãâéå íåìç óñåé íåìçéå
 åéúåîåìç ìò åúåà àðù)ä æì úéùàøá ( àëäî

 øá äéîìç øîéîì ùð øáì äéì éòáî àìã
åääì íéøâ åäéà åàì éàå äéì íéçøã ùð øá à

 àøçà àðååâì êôäúî àîìç àåää éàã äéì
 øîà åäéà óñåéã éæç àú à÷ìñì íéøâ åäéà
 äéîìç à÷ìñì äéì åîøâ àã ìòå éäåçàì àîìç
 ïìðî øîà éñåé éáø áëòúàã ïéðù ïéøùòå ïéøú

áéúëã) ä íù(â àðù éàî åúåà àðù ãåò åôéñåéå 
éâåøè÷ äéì åîøâã åúåà áéúë äî àãá ï)å íù (

äæä íåìçä àð åòîù íäéìà øîàéå  
  âô÷/á  

, שרצה מהם שישמעו לו, "אשר חלמתי
שאלמלא , והוא הודיע להם אותו החלום

. כך התקיים, הם שהפכו אותו לצבע אחר
המלוך תמלוך עלינו ", והם השיבו ואמרו

מיד אמרו לו את , "אם משול תמשול בנו

 äéì ïåòîùéã åäééðî àòáã éúîìç øùà
 ïåðéà àìîìàã àîìç àåää åäì òãåà åäéàå

)ã( ïåðéàå íéé÷úà éëä àøçà àðååâì äéì åëôäà
 ìåùî íà åðéìò êåìîú êåìîä åøîàå åáéúà

 åðá ìåùîú)ç æì úéùàøá ( äéì åøîà ãéî

                                                                                                                                                                                     

ליה הרהוריו ומחשבותיו כדי שיקח תוכחה להיות חושב ומהרהר בדברים טובים ' מודיעי' ל לפי" רא
 ).א"נ) (ח"ז(

  .זוהר הרקיע' עי ב
ש אותו דגרמו ליה קטגורין "ומ. מ"א. ב שנים" אפשר דבמלת ויוסיפו רמז כי בשנאתם נתוספו לו כג

ה שנאה תעורר "וזש. ז קטרגו עליו למעלה"שהיו אומרים עליו דברי שנאה שאין מעשיו כהוגן וכיוצא ועי
 ).א"נ) (ן"מאי(הו מדנים למעלה מדנים למעלה קטגורין ומזל האחר לוחם עם הקטיגור וז
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ויוספו עוד "לכן ו, וגזרו גזרה, פשר החלום
  ".שנא אותו

äøæâ åøæâå àîìçã àøùôàåôéñåéå êë ïéâáå  ãåò 
åúåà àðù:  

רבי חייא ורבי יוסי היו מצויים לפני רבי 
חלום , הנה שנינו, אמר רבי חייא. שמעון

אם , שלא נפתר כמו אגרת שלא נקראה
או שלא , משום שהתקיים והוא לא ידע

, התקיים ולא נודע, אמר לו. התקיים כלל
והוא לא , שהרי אותו החלום כח תלוי עליו

ואם לא נודע ולא ידוע אם התקיים 
ואין לך דבר בעולם שטרם שבא . התקיים

, לעולם שאינו תלוי בחלום או על ידי כרוז
שהרי נאמר שכל דבר ודבר בטרם יבא 

ומשם , לעולם מכריזים עליו ברקיע
והכל , מתפשט בעולם וניתן על ידי הכרוז

אלהים דבר ' כי לא יעשה ה"משום שכתוב 
בזמן , "כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים

אף על , ואם לא. שנביאים נמצאים בעולם
חכמים עדיפים , גב שנבואה לא שורה

, ואם לא, ניתן בחלום, ואם לא, מנביאים
והרי ,  בצפורי השמיםים נמצאיםהדבר

  .בארוה

 éáøã äéî÷ éçéëù ååä éñåé éáøå àééç éáø
 àìã àîìç ïðéðú àä àééç éáø øîà ïåòîù
 ïéâá éà àéø÷úî àìã àúøâàë øùôúà

úàã ììë íéé÷úà àìã åà òãé àì åäéàå íéé÷
 àîìç àåää àäã òãééúà àìå íéé÷úà äéì øîà

 àì åäéàå äéìò àéìú àìéç>òãéúà òéãé àìå <
)òãé( äìî êì úéìå íéé÷úà àì éà íéé÷úà éà 

 àééìú éäéà åàìã àîìòì éúéé àì ãòã àîìòá
 ìëã øîúà àäã àæåøëã àãé ìò åà àîìçá

òì éúéé àì ãò äìîå äìî äéìò éæøëî àîì
 àãé ìò áéäéúàå àîìòá èùôúà ïîúîå òé÷øá

 áéúëã ïéâá àìëå àæåøëã)æ â ñåîò ( àì éë
åäé äùòé"éäìà ä" ìà åãåñ äìâ íà éë øáã í

 åçëúùà íéàéáðã àðîæá íéàéáðä åéãáò
 àéøù àì äàåáðã áâ ìò óà åàì éàå àîìòá
 àîìçá áéäéúà àì éàå íéàéáðî éôéãò éîéëç

á åàì éàåìî éçëúùî àéîù éøôöé àäå 
äåî÷åà:  

וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם "
היה צריך לכתוב , רבי שמעון אמר". בשכם

ת נקוד "מה זה א, לרעות צאן אביהם
שהיא שרויה , לרבות שכינה עמהם, מעליו
שהרי יוסף , משום שהם היו עשרה, עמהם

, ובנימין הוא קטן בבית, לא היה עמהם
השכינה , וכשהלכו. ולכן הם היו עשרה

ולכן . ועל כן נקוד מלמעלה, היתה ביניהם
השתתפו כולם עם , בזמן שמכרו את יוסף

ושיתפו אותה עמהם כשעשו , השכינה
לא שרתה , ועד שהתגלה דבר יוסף, שבועה

ואם תאמר שהשכינה לא . שכינה על יעקב
ששם "שכתוב , בא וראה, נמצאה עמהם

עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל 
, כולם צדיקים וחסידים, "'הודות לשם הל

הם קיום למעלה , הקיום של כל העולם

 íëùá íäéáà ïàö úà úåòøì åéçà åëìéå
)áé æì úéùàøá ( ïàö úåòøì øîà ïåòîù éáø

à éàî äéì éòáî íäéáà" àìéòìî ãå÷ð ú
 àééøù ïåäîò éäéàã àúðéëù ïåäîò äàâñàì

 àì óñåé àäã äøùò ååä ïåðéàã ïéâá ïåäîò äåä
îéðáåé ïåäéà ååä ïåðéà êë ïéâáå àúéáá øéòæ 

 àã ìòå åäééðéá àúðéëù úåä åìæà ãëå äøùò
 óñåéì äéì åðéáæã àðîæá êë ïéâáå àìéòìî ãå÷ð
 äì åôéúùàå àúðéëù éãäá åäìë åôúúùà

åäééãäáá äìî àééìâúàã ãòå äàîåà åãéáò ãë 
 àîéú éàå á÷òéã äéìò àúðéëù àéøù àì óñåéã

ùã áéúëã éæç àú ïåäîò úçëúùà àì àúðéë
)ã áë÷ íéìäú ( äé éèáù íéèáù åìò íùù

åäé íùì úåãåäì ìàøùéì úåãò" é÷éãö åäìë ä

                                                                                                                                                                                     

נתעכב ' המלוך תמלוך וגו כ ויוסיפו עוד שנא אותו ולפי שאמרו בלשון תמיה"ו וגזרו שימלך ובגר שפתא
הו דמסיים על חלומותיו ועל דבריו פירוש על דבריו שאמר בלשון תחנונים שמעו נא זב שנים ואפשר ד"כ

 ).א"נ(החלום ולקח לבם שפתרו לטוב ונתחרטו 
פיכך נשתתפה השכינה הואיל לפ שהיו עשרה זולת השכינה ו"מכאן משמע שהשתתפו לשכינה אע ב

היו ' סלח האדון דבתחילילדבר הזה . מ"א. 'ל במדרש להשתתפות השכינה לי"והם היו עשרה וזה שלא כדרז
ל "ר' כומנא דזבינו וזכ ב"ש ובג"וזב "ה ע"ל וכן הוא בפירוש לקמן דף קפ"כ הלך ראובן כמשז"עשרה ואח

 ).א"נ) (ן"מאי(ולא היה ראובן ואז שתפו לשכינה 
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 ÷éãéñçå é÷éãöà ïåðéà àîåé÷ àîìò ìëã àîåé  .ולמטה
àúúå àìéòì:  

שמחתי באומרים לי בית ", פתח ואמר
שדוד , את הפסוק הזה בארוהו". נלך' ה

מר כמו שנא, היה עם לבו לבנות הבית
" 'ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית לשם ה"

רק אתה לא ", ואחר כך מה כתוב. 'וגו
תבנה הבית כי אם בנך היוצא מחלציך הוא 

וכל ישראל היו יודעים ". יבנה הבית לשמי
והיו אומרים מתי ימות דוד ויקום , את זה

ואז עומדות , שלמה בנו ויבנה את הבית
לה אז נע, היו רגלינו בשעריך ירושלים

אף על גב , ועם כל זה. ונקריב שם קרבנות
אזי , שהיו אומרים מתי ימות הזקן הזה
שהיו , שמחתי ושמחה היתה לי בשביל בני

אומרים שבני יקום תחתי לגמור את 
אז התחיל לשבח . המצוה לבנות את הבית

ירושלים הבנויה כעיר ", אותה ואמר
הקדוש ברוך , שנינו". שחברה לה יחדיו
ירושלים למטה כדוגמא הוא עשה את 

שכתוב , כנגד זו) זו(וזו מתוקנת , שלמעלה
שעתיד , "הבנויה". "'מכון לשבתך פעלת ה"

הקדוש ברוך הוא להוריד את ירושלים 
שחוברה ". "הבנויה"ולכן , שלמעלה כראוי

היה , "שחוברה. "והרי בארוה, "לה יחדיו
אלא שהתחברה האם , צריך להיות שחברו
ששם "ונאמר . ובארוהו, עם הבת ונהיו יחד

אלו הם קיום של העולם , "עלו שבטים
ואל תאמר . ותיקון של העולם התחתון

אלא אפילו של , שהעולם התחתון לבדו
שבטי יה עדות "שכתוב , העולם העליון

משום שהם , דוקא לישראל, "לישראל
, והכל, עדות הם למעלה, הקיום למטה

להודות לשם הקדוש , "'להודות לשם ה"
להודות "שכתוב , הוא לכל הצדדיםברוך 

  ".'לשם ה

 øîàå çúô)à íù ( úéá éì íéøîåàá éúçîù
åäé" äéáì íò äåä ãåãã äåî÷åà àø÷ éàä êìð ä

 øîà úàã äîë àúéá éðáîì)î"æé ç à ( íò éäéå
åäé íùì úéá úåðáì éáà ãåã ááì" äî øúáìå ä

 áéúë)èé íù (äðáú àì äúà ÷øá êðá íà éë 
àåä êéöìçî àöåéääðáé úà  ìëå éîùì úéáä 

åä ìàøùéäøîà ååäå àã éòãé å ãåã úåîé éúîéà 
 ïéãëå àúéá äðáéå äéøá äîìù íå÷éå) íéìäú

á áë÷ ( íìùåøé êéøòùá åðéìâø åéä úåãîåò
 ìò óà àã ìë íòå ïéðáø÷ ïîú áéø÷ðå ÷ñéð ïéãë

øîà ååäã áâå ïéãë àã àáñ úåîé éúîéà 
éì äåä äåãçå éúçîùâäã éøá ïéâá  éøáã éøîà åå

 ïéãë àúéá éðáîì àãå÷ô øîâîì éúåçú íå÷é
øîàå äì çáùå éøù) â íù( äéåðáä íìùåøé 

 êéøá àùãå÷ ãáò ïðú åãçé äì äøáçù øéòë
 àãå àìéòìã àðååâë àúúì íìùåøé àåä

 àð÷úúî)àã ( áéúëã àã ìá÷ì)æé åè úåîù (
åäé úìòô êúáùì ïåëî"á÷ ïéîæã äéåðáä ä" ä

ìùåøéì äì àúçðì í]ã[ ïéâáå úåàé à÷ãë àìéòì
 äåî÷åà àäå åãçé äì äøáçù äéåðáä êë
 úøáçúàã àìà äéì éòáî åøáçù äøáçù
 íùù øîúàå äåî÷åàå àãçë ååäå àúøáá àîà

 íéèáù åìò)ã áë÷ íéìäú ( àîåé÷ ïåðéà ïéìà
 àîìòã àðå÷úå àîìòã>äàúú< àîéú àìå 

 àîìòã åìéôà àìà éåãåçìá äàúú àîìòã
 áéúëã äàìò)íù ( ìàøùéì úåãò äé éèáù

 àúúì àîåé÷ ïåðéàã ïéâá à÷ééã ìàøùéì
åäé íùì úåãåäì àìëå àìéòì ïåðéà àúåãäñ" ä

á÷ã äéîù äàãåàì" áéúëã ïéøèñ ìëì ä)íù (
åäé íùì úåãåäì"ä:  

וימצאהו איש והנה תועה בשדה "
  ".וישאלהו האיש לאמר מה תבקש

 åäìàùéå äãùá äòåú äðäå ùéà åäàöîéå
ì ùéàä ù÷áú äî øîà)åè æì úéùàøá(  

  ãô÷/à  
ויאמר ישראל אל ", מה כתוב למעלה

יוסף הלוא אחיך רועים בשכם לכה 
 àìéòì áéúë äî)âé æì úéùàøá ( øîàéå

                                                                                                                                                                                     

ה לקיים "ירת הקבזא שהיה ג" כלומר שלא תקשה היאך נצטרפה השכינה לעושי עולה במכירת יוסף לזא
 ).א"נ) (מ"א(ב "ו נאבדים מעוה"ואלמלא זה היו ח' העולמות כדי שיצטרפו בגלות מצרים וכו

 .)ו"נוסף בדפ( הבית ב
ת "ל ור"שבע ומורה שלא חטא כמשז יקר שהוא שלמה שילדה בתת בני והע"נלך ר'  ויש לרמוז בית הג

 ).א"נ) (ן"מאי (הירושלים הבנויה כעיר שחברה לה יחדיו גימטריא שלמ
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וכי יעקב השלם שהיה ". ואשלחך אליהם
והיה יודע שכל , אוהב את יוסף מכל בניו
למה שלח אותו , אחיו היו שונאים אותו

שהיה , אלא הוא לא חשד עליהם. אליהם
, ים ולא חשד אותםיודע שכולם היו צדיק

אלא הקדוש ברוך הוא גרם את כל זה כדי 
מצאנו . לקיים את הגזרה שגזר בין הבתרים

שבני יעקב הללו היו , בספרי הקדמונים
, צריכים לשלוט עליו בטרם ירד למצרים

שאילו ירד למצרים והם לא היו שולטים 
אז ַיְכלּו המצרים לשלוט על , בו בראשונה

ם ביוסף שנמכר והתקיי, ישראל לעולמים
ואף על גב שיוסף . והם שלטו עליו, לעבד

היה אחר כך מלך והמצרים היו עבדים 
בא . נמצאו ישראל ששלטו על כולם, שלו

כל זמן , וראה שיוסף הוא הברית העליונה
השכינה מתקיימת עם , שמתקיים הברית

, כיון שהסתלק יוסף. ישראל בשלום כראוי
רית אז הב, מן העולם, הברית העליונה

והנה . והשכינה וישראל יצאו כולם לגלות
ויקם מלך חדש על מצרים ,בארנו שכתוב 

והכל היה מעם , "אשר לא ידע את יוסף
  .הקדוש ברוך הוא כראוי

 äëì íëùá íéòåø êéçà àìä óñåé ìà ìàøùé
 íéçø äåäã àîéìù á÷òé éëå íäéìà êçìùàå

ìëî óñåéì äéì ååä éåçà ìëã òãé äåäå éåðá 
ù åäéà àìà åäééáâì äéì øãù éàîà äéì ïéàð

 àìå ïéàëæ ååä åäìëã òãé äåäã åäééìò ãéùç àì
á÷ íéøâ àìà ïåì ãéùç" àîéé÷ì ïéâá àã ìë ä

 éàîã÷ éøôñá àðçëùà íéøúáä ïéá øæâã äøæâ
ìò äàèìùì á÷òé éðá ïéìà ïééòáãäé àì ãò 

çé àåä åìéàã íéøöîì úåçé ïåðéàå íéøöîì úå
 äàèìùì éàøöî éìëé àúéîã÷á äéá åèìù àì
 óñåéá äéá àîéé÷úàå ìàøùéã åäééìò ïéîìòì

éåìò åèìù ïåðéàå àãáòì ïáãæàãà áâ ìò óàå 
 øúáì àëìî äåä óñåéãå äéì ïéãáò ååä éàøöî

 óñåéã éæç àú åäìë ìò åèìùã ìàøùé åçëúùà
 úéøá íéé÷úàã àðîæ ìë äàìò úéøá åäéàã

ëù íìùá ìàøùéã åäééãäá íéé÷úà àúðé
 äàìò úéøá óñåé ÷ìúñàã ïåéë úåàé à÷ãë

úéøá ïéãë àîìòîá åäìë ìàøùéå àúðéëù 
 áéúëã àðîé÷åà àäå å÷ôð àúåìâá)ç à úåîù (

 óñåé úà òãé àì øùà íéøöî ìò ùãç êìî í÷éå
á÷ íòî äåä àìëå"úåàé à÷ãë ä:  

. זה גבריאל" וימצאהו איש", בא וראה
, "וימצאהו איש"כתוב כאן , הוופרשו

והאיש גבריאל אשר ראיתי "וכתוב שם 
, תועה בכל" והנה תעה". "בחזון בתחלה

שבטח על אחיו שהיה מבקש את האחוה 
, ובקש אותם ולא מצא, שלהם ולא מצא
וישאלהו האיש ", ועל זה. ועל כן תועה בכל
ויאמר את אחי אנכי ", "לאמר מה תבקש

. 'וגו" ש נסעו מזהויאמר האי"', וגו" מבקש
מי יתנך כאח לי יונק שדי ", רבי יהודה פתח

". אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא יבוזו לי
אבל את , את הפסוק הזה בארו החברים

הפסוק הזה אמרה כנסת ישראל למלך 
כיוסף , "מי יתנך כאח לי", שהשלום שלו

ועתה אל תיראו אנכי "שאמר , על אחיו
הם מזון נתן ל". אכלכל אתכם ואת טפכם

". מי יתנך כאח לי"לכן , וזן אותם ברעב
אל , זה יוסף, "מי יתנך כאח לי", דבר אחר

 ùéà åäàöîéå éæç àú)åè æì úéùàøá ( àã
àéøáâ" ùéà åäàöîéå àëä áéúë äåî÷åàå ì

úëå íúä áé)àë è ìàéðã ( øùà ìàéøáâ ùéàäå
 äòåú àìëá äòåú äðäå äìçúá ïåæçá éúéàø
 àìå ïåäìã äåçà òáúî äåäã éåçà ìò çèáàã
 äòåú àã ìòå çëùà àìå åäì òáúå çëùà

 àã ìòå àìëá) åè æì úéùàøá-æè  ( åäìàùéå
 éëðà éçà úà øîàéå ù÷áú äî øîàì ùéàä

åâå ù÷áî 'å äæî åòñð ùéàä øîàéååâ ')æé íù (
 çúô äãåäé éáø)à ç øéù ( ÷ðåé éì çàë êðúé éî

 éì åæåáé àì íâ ê÷ùà õåçá êàöîà éîà éãù
 úñðë àø÷ éàä ìáà àéøáç äåî÷åà àø÷ éàä
 êðúé éî äéìéã àîìùã àëìîì åøîà ìàøùé

 øîàã éåçà ìò óñåéë éì çàë)àë ð úéùàøá (
 íëôè úàå íëúà ìëìëà éëðà åàøéú ìà äúòå

                                                                                                                                                                                     

ו אלי שכולם "ה שני הגלות רד"כ רד"ש יוסף לאביו שמני אלקים לאדון לכל מצרים וא" אפשר שזא
) ן"מאי(י אחיו " יוכל לומר לאביו ובפרט עוהעיקר שאחיו שלטו עליו לא. כ אל תעמוד בגלות"עבדים לי וא

 ).א"נ(
למטה בסוד הגלות ודריש מלך חדש על מצרים שהוא הגלות לפי '  פירוש שנסתלק היסוד ונשארה המב

 ).א"נ) (ח"ז(ש שפע הדעת "כמו והאדם ידע ע' ת שהיא המ"שלא ידע יוסף יסוד לא
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יונק . "שנאחז עמה ונדבק עמה, השכינה
. שהרי אז אחוה ושלימה עמהם, "שדי אמי

בתוך הגלות שהיא בארץ , "אמצאך בחוץ"
. כדי להדביק רוח עם רוח, "אשקך. "אחרת

ני נמצאת אף על גב שא, "גם לא יבוזו לי"
אף על גב , בא וראה שיוסף. בארץ אחרת

שאחיו לא היו לו כמו אחים כשנפל 
הוא היה להם כמו אח כשנפלו , בידיהם

וינחם אותם "והרי פרשוה שכתוב , בידו
  .על לבם, בכל הוא דבר" וידבר על לבם

ïåì áäé êðúé éî êë ïéâá àðôëá åäì ïæå àðåæî 
 óñåé àã éì çàë êðúé éî øçà øáã éì çàë
 äãäá ÷áãúàå äîò ãçàúàã àúðéëùã äáâì
 åäééãäá åîéìùå äåçà ïéãë àäã éîà éãù ÷ðåé
 àøçà àòøàá éäéàã àúåìâ åâ õåçá êàöîà
 åæåáé àì íâ àçåøá àçåø à÷áãúàì ïéâá ê÷ùà

çà àòøàá àðàã áâ ìò óà éì óñåéã éæç àú àø
åä àì éåçàã áâ ìò óàå ìôð ãë ïéçàë äéì 

 àäå äéãéá åìôð ãë àçàë ïåì äåä åäéà åäééãéá
 áéúëã äåî÷åà)íù ( íáì ìò øáãéå íúåà íçðéå

åäééáì ìò øáã àìëá:  
ויאמרו איש אל ", ובא וראה מה כתוב

זה שמעון ולוי שהם היו ודאי אחים , "אחיו
ולכן , ן הקשהמשום שבאו מצד הדי, בכל

כמו שנאמר , רגזם הוא רוגז של הרג בעולם
בא ". ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה"

יש . יש רוגז ויש רוגז, וראה את סוד הדבר
ונקרא , רוגז שהוא מבורך ממעלה וממטה

ברוך אברם "שכתוב , כמו שנתבאר, ברוך
. והרי פרשוה, "לאל עליון קנה שמים וארץ

כמו , מטהויש רוגז מקולל למעלה ו
ארור "שכתוב , שנקרא ארור, שנתבאר

". אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה
ועל הסוד הזה יש שני ". ארור אפם כי עז"

ונתתה את הברכה על הר "שכתוב , הרים
כנגד שתי , "גרזים ואת הקללה על הר עיבל

ועל כן זה נקרא ארור וזה . הדרגות הללו
ושמעון ולוי הם מצד הדין . נקרא ברוך

ומצד הדין הקשה החזק יוצא רוגז , ההקש
מצד הדין הקשה יוצא , ובא וראה. שמקולל

אחד שהתברך ואחד , רוגז לשני צדדים
  .שהתקלל

 áéúë äî éæç àúå)èé æì íù ( ùéà åøîàéå
 éàãå ïéçà ååä ïåðéàã éåìå ïåòîù àã åéçà ìà
 ïéâáå àéù÷ àðéãã àøèñî åúà à÷ã ïéâá àìëá

âåø åäéà ïåäìã àæâåø êë àîìòá àìè÷ã àæ
 øîà úàã äîë)ä èî íù ( æò éë íôà øåøà

 àæâåø úéà äìîã àæø éæç àú äúù÷ éë íúøáòå
 àìéòî àëøáî åäéàã àæâåø úéà àæâåø úéàå

 áéúëã øîúàã äîë êåøá éø÷àå àúúîå) íù
èé ãé ( õøàå íéîù äðå÷ ïåéìò ìàì íøáà êåøá

 àìéòì àéèìúà éäéàã àæâåø úéàå äåî÷åà àäå
àúúå áéúëã øåøà éø÷àã øîúàã äîë ) â íù

ãé ( äãùä úéç ìëîå äîäáä ìëî äúà øåøà
 æò éë íôà øåøà)æ èî íù ( úéà àã àæø ìòå

 áéúëã ïéøåè ïéøú)èë àé íéøáã ( úà úúðå
 ìáéò øä ìò äìì÷ä úàå íéæéøâ øä ìò äëøáä
 øåøà éø÷à àã àã ìòå ïéâøã ïéøú ïéìà ìéá÷ì

åìå ïåòîùå êåøá éø÷à àãå àðéãã àøèñî ïåðéà é
 ú÷ôð àôé÷ú àéù÷ àðéãã àøèñ ïîå àéù÷
 àéù÷ àðéãã àøèñî éæç àúå àéèìúàã àæâåø
 ãçå êøáúàã ãç ïéøèñ ïéøúì àæâåø é÷ôð

àéèìúàã  
  ãô÷/á  

כדוגמא זו מהצד . אחד ברוך ואחד ארור
אחד מבורך , של יצחק יצאו שני בנים

זה נפרד . ואחד שהתקלל למעלה ולמטה
זה דיורו בארץ . זה נפרד לצדולצדו ו
שכתוב , וזה דיורו בהר שעיר, הקדושה

זה מקומו ". איש יודע ציד איש שדה"
וזה יושב , חרבה ושממה, במקום של מדבר

ולכן שתי דרגות . והכל כמו שצריך, אוהלים
מזה . זה לצדו וזה לצדו, ברוך וארור, הן

יוצאות כל הברכות של העולמות למעלה 

 àøèñî àã àðååâë øåøà ãçå êåøá ãç
 àéèìúàã ãçå êøåáî ãç ïéðá ïéøú å÷ôð ÷çöéã
 ùøôúà àãå äéøèñì ùøôúà àã àúúå àìéòì

 àùéã÷ àòøàá äéøåéã àã äéøèñìåøåéã àã äé
 áéúëã øéòùã àøåèá)æë äë úéùàøá ( ùéà
 äãù ùéà ãéö òãåé]äéøúà àã[ )øúàá( 

 àìëå íéìäà áùåé àãå äîîùå àáøçå àøáãîã
 êåøá ïåðéà ïéâøã ïéøú êë ïéâáå êéøèöàã àðåâë
 ìë ïé÷ôð éàäî äéøèñì àãå äéøèñì àã øåøàå
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 וכל האור וכל גאולה וכל ולמטה וכל הטוב
ומזה יוצאות כל הקללות וכל חרב , הצלה

וכל דם וכל שממה וכל הרעות וכל 
  .הטומאה של העולם

 åøéäð ìëå åáéè ìëå àúúå àìéòì ïéîìòã ïàëøá
ìëå ï÷øåô ìëå ïéèååì ìë ïé÷ôð éàäîå àúåáæù 

îîù ìëå àîã ìëå àáøç ìëåà ìëå ïéùéá ìëå 
àîìòã åáàñî:  

ארחץ בנקיון ", רבי שמעון פתח ואמר
הפסוק הזה ". 'כפי ואסובבה את מזבחך ה

, אבל בא וראה כאן את סוד הדבר. בארוהו
שהרי אין לך אדם בעולם שאינו טועם את 

רה על ורוח הטומאה שו, טעם המות בלילה
משום שהנשמה הקדושה , למה. אותו הגוף

ועל , מסתלקת מן האדם ויוצאת ממנו
, שהנשמה הקדושה יוצאת ומסתלקת ממנו

שורה רוח של טומאה על אותו הגוף 
עוברת , כשהנשמה חוזרת לגוף. ונטמא

והרי נתבאר שבידי האדם . אותה הזוהמא
ועל כן אל יעביר , נשארת זוהמת הטומאה

משום שאותה רוח הטומאה , ידו על עיניו
וכשנוטל ידיו , שורה עליו עד שנוטל אותם

ואיך צריך . אז מתקדש ונקרא קדוש, כראוי
צריך כלי אחד למטה וכלי אחד , להתקדש
, כדי שיתקדש מאותו שלמעלה, מלמעלה

ואותו שלמטה שיושב בזוהמא שטומאה 
וזה להתקדש , וזה הכלי לקבל טומאה. בו

וצריך לא לשפוך . זה ברוך וזה ארור. ממנו
שאיש , את אותם מים של הזוהמא בבית

שהרי בהם מתכנסים , לא יתקרב אליהם
ויכול לקבל נזק מאותם המים , הצד שלהם

ולא יברך עד שיעבור הזוהמא . הטמאים
ולכן בטרם יקדש האדם את . ובארנו, מידו

, כיון שהתקדש. נקרא טמא, ידיו בבוקר
 ולכן אל יטול אלא מיד. נקרא טהור

והזה הטהור "שכתוב , שנטהרה בראשונה
. זה נקרא טהור וזה נקרא טמא. על הטמא

זה , לכן כלי אחד למעלה וכלי אחד למטה
ואסור לעשות דבר עם . קדוש וזה טמא

אלא צריך לשפוך אותם , אותם המים
ולא , במקום שאנשים לא עוברים עליהם

שהרי כיון שנשפכו , ילין אותם בבית
מצאת שם ויכולה רוח הטומאה נ, בארץ
ואם חפר להם מדרון תחת הארץ . להזיק

 øîàå çúô ïåòîù éáø)å åë íéìäú ( õçøà
åäé êçáæî úà äááåñàå éôë ïåé÷ðá" àø÷ éàä ä

 úéì àäã àëä äìîã àæø éæç àú ìáà äåî÷åà
 àúåîã àîòè íéòè àìã àîìòá ùð øá êì
 éàî àôåâ àåää ìò àéøù àáàñî çåøå àéìéìá

äéðî ú÷ìúñà àùéã÷ àúîùðã ïéâá àîòèà 
äéðî ú÷ôðå ùð øáã àùéã÷ àúîùðã ìòå 

 ìò àáàñî àçåø àéøù äéðî ú÷ìúñàå ú÷ôð
 úøãäúà àúîùð ãëå áàúñàå àôåâ àåää
 éåãéã øîúà àäå àîäåæ àåää øáòúà àôåâì
 àã ìòå åäá øàúùà åáàñîã àîäåæ ùð øáã

éåãé øáòé àìá àáàñî çåø àåääã ïéâá éåðéò ìò 
 éåãé ìéèð ãëå ïåì ìéèðã ãò éåìò àéøù] à÷ãë

éæç[  éòá êéäå ùåã÷ éø÷àå ùã÷úà ïéãë
 àìéòìî éìë ãçå àúúì éìë ãç éòá àùã÷úàì

>ïéâá< àúúìã àåääå àìéòìã àåääî ùã÷úéã 
 áéúéã>á< àìá÷ì éìë àãå äéá åáàñîã àîäåæ

 äéðî àùã÷úàì àãå åáàñî)å( àãå êåøá àã
 ïåì àãùåàì àîäåæã ïééî ïåðéà ïééòá àìå øåøà

 ùð øá åäá áø÷é àìã àúéáá åäá àäã
 ïåäìã àøèñ éùðëúîå ïåðéàî à÷æð àìá÷ì ìéëé

 àì éåãé ïî àîäåæ øáòúéã ãòå ïéáàñî ïééî
 ùã÷é àì ãò ùð øá êë ïéâáå àðîé÷åàå êøáé
 éø÷à ùã÷úàã ïåéë àîè éø÷à àøôöá éåãé
 éëãàã àãé ïî àìà ìåèé àì êë ïéâáå øåäè

 áéúëã àúéîã÷á)èé èé øáãîá ( øåäèä äæäå
 àã àîèä ìò ïéâá àîè éø÷à àãå øåäè éø÷à

 àùéã÷ àã àúúì éìë ãçå àìéòì éìë ãç êë
 åäá ãáòîì øéñà ïééî ïåðéàîå àáàñî àãå
 àì àùð éðáã øúàá ïåì àãùåàì éòá àìà éãéî

ïåì úéáé àìå åäééìò ïéøáòâ ïåéë àäã àúéáá 

                                                           

 למעלה והפנימי יצא ונשאר הרשימו מקיף  הראש כי אור המקיף נתעלהלהמוחין מתעלים ביום ע'  פיא
 ).א"נ(י " כז"הרמ. אבל בלילה יוצאת הפנימית ומסתלקת למעלה

ל "ז וז"ש הרמ"וכן נראה ממ' ט ב"מור וקציעה דמבחוץ יכול ליגע ועיין לעיל קס' ש ה" מכאן סתירה למב
כן יזהר שיעשה בבגד ה לחוטם ולאזן כנזכר בגמרא אלא דזה רגיל כשפיקח עיניו שממשמש בעיניו ול"ה
 ).א"נ) (ן"מאי(כ "ע

כ יברך וילמוד וכן "וכשקם באשמורת ואינו יכול לשפכם צריך לכסותם ואח ).א"ד( לא ילינם בבית ג
 ).א"נ) (ן"מאי(קבלתי 
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ולא יתן אותם לנשים . יפה, שלא יראו
, מכשפות שיוכלו להרע בהם לבני אדם

והקדוש , משום שאותם המים שהתקללו
ברוך הוא רוצה לטהר את ישראל שיהיו 

וזרקתי עליכם מים "שכתוב , קדושים
טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל 

  ".הר אתכםגלוליכם אט

 ïîú çëúùà àáàñî àçåø àòøàá ïãùåúàã
ïåøãî ïåì øôç éàå à÷æðì ìéëéåàåçú  àòøà ú

 àéùøç éùðì ïåì áéäé àìå øéôù ïåæçúé àìã
 ïééî ïåðéàã ïéâá àùð éðáì åäá àùàáàì ïéìëéã

á÷å ïééèìúàã" ìàøùéì ïåì äàëãì éòá ä
 áéúëã ïéùéã÷ éåäîìå)äë åì ìà÷æçé ( éú÷øæå

 íëéúåàîè ìëî íúøäèå íéøåäè íéî íëéìò
íëúà øäèà íëéìåìâ ìëîå:  

 והבור ריק ויקחהו וישלכו אותו הבורה"
תורת ", רבי יהודה פתח ואמר". אין בו מים

מי שמבטל דברי ". (תמימה משיבת נפש' ה
כמה יש ). תורה כאלו החריב עולם שלם

שכל מי שעוסק , לבני אדם לעסוק בתורה
יהיו לו חיים בעולם הזה ובעולם , בתורה

ואפילו מי . הבא וזוכה בשני עולמות
, אוישעוסק בתורה ולא עוסק בה לשמה כר

ואין דנים , זוכה לשכר טוב בעולם הזה
אורך "כתוב , ובא וראה. אותו בעולם ההוא

אורך ", "ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד
שיש , באותו שעוסק בתורה לשמה" ימים

לו אורך ימים בעולם ההוא שבו אריכות 
שם , ואותם הימים הם ודאי ימים, הימים

הוא הבטחה הקדושה שלמעלה שבוטח 
להתחזק , עולם הזה לעסוק בתורהאדם ב

  .בעולם ההוא

 åá ïéà ÷ø øåáäå äøåáä åúåà åëéìùéå åäç÷éå
 íéî)ãë æì úéùàøá ( øîàå çúô äãåäé éáø

)ç èé íéìäú (åäé úøåú" ùôð úáéùî äîéîú ä
)]ð"à [ áéøç åìàë àúééøåàã éìéî ìéèáã ïàî

íéìù àîìò ( àùð éðáì ïåì úéà äîë
î ìëã àúééøåàá àìãúùàì ìãúùàã ïà

íééç äéì éåäì àúééøåàáá àîìòáå ïéã àîìòá 
 ìãúùàã ïàî åìéôàå ïéîìò ïéøúá éëæå éúàã
 úåàé à÷ãë äîùì äá ìãúùé àìå àúééøåàá

éã àìå ïéã àîìòá áè øâàì éëæð àåääá äéì ïðé
 áéúë éæç àúå àîìò)æè â éìùî ( íéîé êøà

 àåääá íéîé êøà ãåáëå øùò äìàîùá äðéîéá
 ìãúùàã íéîé êøà äéì úéàã äîùì àúééøåàá

 ïéîåé ïåðéàå ïéîåéã àëøåà äéáã àîìò àåääá
ïéîåé ïåðéàâåðöçø åäéà ïîú éàãå ãùåã÷ã à 

 àîìò éàäá ùð øá õéçøúàã àìéòìã
àîìò àåääá àô÷úúàì àúééøåàá àìãúùàì  

  äô÷/à  
יש לו שכר טוב , "בשמאלה עושר וכבוד"

בתורה וכל מי שעוסק . ושלוה בעולם הזה
התורה , כשיוצא מן העולם הזה, לשמה

הולכת לפניו ומכריזה לפניו ומגינה עליו 
כששוכב הגוף . שלא יקרבו אליו בעלי הדין

כשהנשמה . היא שומרת אותו, בקבר
היא , הולכת להסתלק לשוב למקומה

וכמה שערים . הולכת לפני הנשמה ההיא
נשברים מלפני התורה עד שנכנסת 

 úéà äåìùå áè øâà ãåáëå øùåò äìàîùá
 àúééøåàá ìãúùéã ïàî ìëå àîìò éàäá äéì

äîùìä àìæà àúééøåà àîìò éàäî ÷éôð ãë 
ìã äéìò úðéâàå äéî÷ úæøëàå äéî÷ ïåáø÷é à

 àøá÷á àôåâ áéëù ãë àðéãã ïåäéøàî äéãäá
 à÷ìúñàì àìæà àúîùð ãë äéì úøèð àéä
 àúîùð àéääã äî÷ àìæà éäéà äøúàì áúéîì
 ãò àúééøåàã äî÷î åøáúà ïéòøú äîëå

                                                                                                                                                                                     

ל שיפוע שאין דבר יוכל לעמוד שם במקום אחד אלא יורד ונופל " ואם חפר חפירה שהוא מדרון רא
 ).א"ד(ממנו למטה 

ז גורמת לו חיין ושתשיב "משיבת נפש פירוש התורה שעסק בה בעוה' כו' הפסוק דתורת ה'  פי היינוב
 ).א"נ) (ח"ז(ב "נפשו אליו לעוה

 ).א"נ) (מ"א(ב "ג שעוסק בתורה הרבה לא יחשוב שמחוייב לחיות הרבה כי אורך ימים לעוה"ל אע" רג
 ).א"ד( הבטחה ד
ל גלה צדקתו סוד "י זצ"ורבינו האר. ח"ז. זהו לשמה' להוי' ת אד"מלכות בת' בו' לחבר ה' ל לשם ה" רה

 ).א"נ) (ן"מאי(כנודע ' לאה בכל ספירותיה בכונת ה' תורה לשמה לתקן פ



 øäæúéùàøá 

819 

האדם עד שיתעורר ועומדת על , למקומה
והיא , בזמן שיקומו המתים של העולם

זהו שכתוב . מלמדת עליו סנגוריה
בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור "

בהתהלכך ". "עליך והקיצות היא תשיחך
בשכבך . "כמו שנתבאר, "תנחה אותך
, בשעה ששוכב הגוף בקבר, "תשמור עליך

ואז , שהרי אז בזמן ההוא נדון הגוף בקבר
והקיצות היא . "ינה עליוהתורה מג

בזמן שיתעוררו , כמו שנתבאר, "תשיחך
" היא תשיחך", המתים של העולם מן העפר

היא ", רבי אלעזר אמר. להיות עליך סנגור
משום שאף ". היא תשיחך"מה זה , "תשיחך

התורה לא , על גב שעכשיו יקומו מהעפר
שהרי אז ידעו את כל אותה , תשתכח מהם

. ו מן העולם הזההתורה שעזבו כשהסתלק
ותכנס , ואותה התורה שמורה מאותו זמן

. והיא תדבר במעיהם, למעיהם כמו מקודם
וכל הדברים נתקנים יותר מכמו שהיו 

שהרי כל אותם הדברים שהוא , בראשונה
לא יכול להשיג אותם כראוי והוא עסק 

כולם נכנסים למעיו , בהם ולא נדבק בהם
וב זהו שכת. והתורה תדבר בו, מתוקנים

, רבי יהודה אמר". והקיצות היא תשיחך"
כדוגמא זו כל מי שעוסק בתורה בעולם 

והנה , זוכה לעסוק בה לעולם הבא, הזה
  .נתבאר

 ãò ùð øáã äéìò àîéé÷å äúëåãì úìàòã
 éäéàå àîìòã àééúî ïåîå÷éã àðîæá øòúéã

>àôìî<äéìò àøåâéðñ àää " ã)îáë å éìù (
 êéìò øåîùú êáëùá êúåà äçðú êëìäúäá
 êúåà äçðú êëìäúäá êçéùú àéä úåöé÷äå
 àúòùá êéìò øåîùú êáëùá øîúàã äîë
 àðîæ àåääá ïéãë àäã àøá÷á àôåâ áéëùã
 äéìò úðéâà àúééøåà ïéãëå àøá÷á àôåâ ïãúà
 àðîæá øîúàã äîë êçéùú àéä úåöé÷äå

ú àéä àøôò ïî àîìò éúî ïåøòúéã éåäîì êçéù
 éàî êçéùú àéä øîà øæòìà éáø êìò àéøåâéðñ
 ïåîå÷é àúùäã áâ ìò óàã ïéâá êçéùú àéä
 ïéãë àäã ïåäðî éùðúé àì àúééøåà àøôòî
 å÷ìúñà ãë å÷áùã àúééøåà àéää ìë ïåòãðé
 àðîæ àåääî àøéèð àúééøåà àéää àîìò éàäî
 ììîú éäéàå ïéîã÷ìîë åäééòîá ìåòéúå

ìî ìëå åäééòîá ååäã äîëî øéúé ïð÷úúî ïé
 ìéëé àì åäéàã ïéìî ïåðéà ìë àäã àúéîã÷á
 àìå åäá ìãúùà åäéàå úåàé à÷ãë ïåì à÷áãàì
 ïð÷úúî éåòîá ïéìàò åäìë åäá ÷áãúà

ää äéá ììîú àúééøåàå" àéä úåöé÷äå ã
êçéùúá ïàî ìë àã àðååâë øîà äãåäé éáø 

 àìãúùàì éëæ àîìò éàäá àúééøåàá ìãúùàã
òì äáøîúà àäå éúàã àîì:  

אותו האיש שלא זוכה לעסוק , בא וראה
, בעולם הזה בתורה והוא הולך בחשכה

נוטלים אותו , כשיוצא מן העולם הזה
, ומכניסים אותו לגיהנם למקום התחתון

שנקרא בור שאון , שלא יהיה מרחם עליו
ויעלני מבור שאון "כמו שנאמר , טיט היון

". ונן אשורימטיט היון ויקם על סלע רגלי כ
, ולכן אותו שלא עסק בתורה בעולם הזה

, מה כתוב, ומתטנף בטינופות של העולם
זה הוא , "ויקחהו וישלכו אותו הבורה"

המקום שדנים את אותם שלא , הגיהנם
כמו שהוא היה , "והבור ריק. "עסקו בתורה

ובא . משום שלא היה בו מים, למה, ריק
שהרי , וראה כמה הוא העונש של התורה

לא גלו ישראל מהארץ הקדושה אלא 
, משום שהסתלקו מן התורה ונעזבו ממנה

 àìãúùàì éëæ àìã ùð øá àåää éæç àú
 ãë àëåùçá ìéæà åäéàå àúééøåàá àîìò éàäá
 íðäéâì äéì ïéìàòå äéì ïéìèð àîìò éàäî ÷éôð
 øåá éø÷àã äéìò íçøî àäé àìã äàúú øúà

ïåàùâè  øîà úàã äîë ïåéä èé)â î íéìäú (
 éìâø òìñ ìò í÷éå ïåéä èéèî ïåàù øåáî éðìòéå
 ìãúùà àìã àåää êë ïéâáå éøåùà ïðåë
 àîìò éôåðèá óðèúàå àîìò éàäá àúééøåàá

 áéúë äî)ãë æì úéùàøá( åúåà åëéìùéå åäç÷éå 
 ïåðéàì åäì ïéðééãã øúà íðäéâ àåä àã äøåáä

äå àúééøåàá åìãúùà àìã åäéàã äîë ÷ø øåá
 àúå íéî äéá äåä àìã ïéâá àîòè éàî ÷ø äåä
 åìâúà àì àäã àúééøåàã àùðåò àåä äîë éæç

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ) (ב"הרש( פירוש מלמדת עליו זכות א
 ).א"נ) (מ"א(ל תשיח אותך שתוכל לשיח בתורה מה שלא יכלת מקדם " רב
ש "פת'  ועי).א"ד( שמביא שם בפרדס בשער היכלי התמורות ות התמורותהיכלפקודי רסג ב'  עיין בפג

 .ה שכן המה זה הפך זה"א סתימא"מח' הוא בגימ" בור שאון"א פרק יג שזה "שער א
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מי האיש החכם ויבן את זאת "זהו שכתוב 
על ' ויאמר ה' על מה אבדה הארץ וגו' וגו

מכאן , רבי יוסי אמר. 'וגו" עזבם את תורתי
לכן הכל עומד ". לכן גלה עמי מבלי דעת"

והעולם לא מתקיים , על קיום התורה
שהיא קיום העולמות , לא בתורהבקיומו א

אם לא בריתי יומם "שכתוב , מעלה ומטה
  ".ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי

 å÷ìúñàã ïéâá àìà àùéã÷ àòøàî ìàøùé
ää äðéî å÷áúùàå àúééøåàî" ã)àé è äéîøé (

åâå úàæ úà ïáéå íëçä ùéàä éî ' äãáà äî ìò
åâå õøàä 'åäé øîàéå"åâå éúøåú úà íáæò ìò ä '

 àëäî øîà éñåé éáø)âé ä äéòùé ( éîò äìâ ïëì
 àîåé÷ ìò àîéé÷ àìë êë ïéâá úòã éìáî
 àìà äéîåé÷á íéé÷úà àì àîìòå àúééøåàã
 àúúå àìéò ïéîìòã àîåé÷ åäéàã àúééøåàá

 áéúëã)äë âì äéîøé ( äìéìå íîåé éúéøá àì íà
éúîù àì õøàå íéîù úå÷ç:  

 על רמז, "ויקחהו וישליכו אותו הבורה"
המקום שלא , שזרקו אותו לתוך המצרים

, רבי יצחק אמר. נמצא בו סוד האמונה כלל
למה כתוב , אם נחשים ועקרבים היו בו

למען הציל אותו מידם להשיבו "בראובן 
וכי לא חשש ראובן לזה שהנה , "אל אביו

ואיך , אותם נחשים ועקרבים יזיקו אותו
למען הציל "וכתוב , אמר להשיבו אל אביו

אלא שראה ראובן שהנזק נמצא ". תואו
משום שידע כמה הם שונאים , בידי אחיו

טוב , אמר ראובן. אותו ורצונם להרוג אותו
להפיל אותו לתוך בור הנחשים והעקרבים 
. ולא ימסר בידי שונאיו שלא מרחמים עליו

יפיל אדם עצמו לאש או לבור , מכאן אמרו
של נחשים ועקרבים ולא ימסר בידי 

  מעטים הם שיכוליםש(שונאיו 

 ìò æîø äøåáä åúåà åëéìùéå åäç÷éå
 çëúùà àìã øúà éàøöî åâì äéì åàéîøàã
 ïéùçð éà øîà ÷çöé éáø ììë àúåðîéäîã àæø

 ïáåàøá áéúë éàîà äéá ååä ïéáø÷òå) úéùàøá
áë æì ( åéáà ìà åáéùäì íãéî åúåà ìéöä ïòîì

 ïéùçð ïåðéà àäã éàäì ïáåàø ùééç àì éëå
 ïéáø÷òå åéáà ìà åáéùäì øîà êéàå äéì ïå÷æðé

 à÷æðã ïáåàø àîç àìà åúåà ìéöä ïòîì áéúëå
 ïéàðù äîë òãéã ïéâá éåçàã åäééãéá çëúùà
 áè ïáåàø øîà äéì àìè÷ì ïåäìã àúåòøå äéì
 àìå ïéáø÷òå ïéùçðã àáåâ åâì äéì ìôðîì
 ïàëî äéìò éîçøî àìã éåàðùã àãéá øñîúé

àì äéîøâ ùð øá ìéôé åøîààáåâì åà àùà 
 éåàðùã àãéá øñîúé àìå ïéáø÷òå ïéùçðã

)]ð"à [éìëéã ïåðéà ïéøéòæã  
  äô÷/á  

למען הציל אותו "ולכן אמר , להנצל
משום שכאן מקום הנחשים "). מידם

הקדוש ברוך , אם הוא צדיק, והעקרבים
ולפעמים שזכות אבות , הוא ירחיש לו נס

אבל כיון , מסייעים לאדם וינצל מהם
מעטים הם שיכולים ,  בידי שונאיושנמסר
למען הציל אותו "ולכן אמר . להנצל
ולא כתוב למען , דוקא" מידם", "מידם

, אלא אמר ראובן. הציל אותו ולא יותר
ולכן . ימות, ואם ימות בבור, ינצל מידם

  ".וישמע ראובן ויצילהו מידם"כתוב 

 øîà êë ïéâáå àáæúùàì)áë æì úéùàøá (
ãéî åúåà ìéöä ïòîìí ( àëäã ïéâá> øúà

íéáø÷òå íéùçðã <)á÷"ä( à÷éãö åäéà éà 
>á÷"ä< ïäáàã åëæã ïéðîæìå àñéð äéì ùéçøé 

 ïåéë ìáà åäééðî áéæúùéå ùð øáì äéì ïéòééñî
 ïéìëéã ïåðéà ïéøéòæ éåàðùã àãéá øñîúéã
 íãéî åúåà ìéöä ïòîì øîà êë ïéâáå àáæúùàì

úå åúåà ìéöä ïòîì áéúë àìå à÷ééã íãéî àì å
 úåîé éàå åäééãé ïî áéæúùé ïáåàø øîà àìà

 áéúë êë ïéâáå úåîé àáåâá)àë íù ( òîùéå
íãéî åäìéöéå ïáåàø:  

, בא וראה כמה היא חסידותו של ראובן
שמשום שידע ששמעון ולוי השותפות 
, והחכמה והחברות שלהם הם קשים

 òãéã ïéâáã ïáåàøã äéúåãéñç äîë éæç àú
 àúåøáçå àúåîéëçå àúåôúåù éåìå ïåòîùã
 ìë åìè÷ íëùá åøáçúà ãëã ïåðéà àéù÷ ïåäìã

                                                           

 ).א"ד( לבור א
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א "ס(, שכאשר התחברו בשכם הרגו כל זכר
אלא ,  די להםלא, )וזה שהרגו כל זכר

שנוטלים נשים וטף וכסף וזהב וכל 
. הבהמות וכל כלי יקר וכל מי שנמצא בעיר

אלא שאפילו כל מה שבשדה , ולא די בזה
ואת אשר בעיר ואת אשר "שכתוב , נטלו

ומה הקריה הגדולה , אמר". בשדה לקחו
אלמלא הילד הזה יפול , כזו לא ניצל מהם

לא ישאירו ממנו חתיכת בשר , בידיהם
שלא , ועל כן אמר טוב להנצל מהם, עולםב

ישאירו ממנו שארית בעולם ולא יראה 
, וכאן אם ימות. ממנו אבא כלום לעולמים

וישאר כל גופו שלם ואשיב , לא יכולים לו
למען הציל "ועל כן , אותו לאבא שלם

אף על גב , "אותו מידם להשיבו אל אביו
ולא , "הילד איננו"ולכן אמר . שימות שם

אפילו , "איננו"אלא אמר , ננו חיאמר אי
  .מת

 àøåëã)>ð"à <àøåëã ìë åìè÷ã àäå ( ïåì éã àì
 éøéòá ìëå àáäãå àôñëå óèå ïéùð ïéìèðã àìà

àî ìëå ø÷éã éðàî ìëå àìå àúø÷á çëúùàã ï
 ìë åìéôàã àìà àã ìë éã>äî <)ïàî( àì÷çáã 

 áéúëã åìèð)çë ãì úéùàøá ( øéòá øùà úàå
 àúáø àúø÷ äîå øîà åç÷ì äãùá øùà úàå
 àã àéáø àìîìà ïåäðî áéæúùà àì éàä éë

àöîåà äéðî ïåøàùé àì åäééãéá ìåôéà àîìòá 
ì áè øîà àã ìòåàùúáæà ïåøàùé àìã åäééðî 

éðî äéðî àáà éîçé àìå àîìòá àúåøàúùà ä
 äéì ïéìëé àì úåîé éà àëäå ïéîìòì íåìë

 íéìù äéôåâ ìë øàúùéå]éúééàå) [éúééå(á äéì 
 íãéî åúåà ìéöä ïòîì àã ìòå íéìù àáàì
 ïéâáå íúä úåîéã áâ ìò óà åéáà ìà åáéùäì

øîà êë) ì æì íù( åððéà øîà àìå åððéà ãìéä 
ìéôà åððéà øîà àìà éçúî å:  

שהוא בחכמה היה , בא וראה מה שעשה
" לא נכנו נפש"שכתוב , משתף עצמו עמהם

והוא לא היה שם , ולא כתוב לא תכוהו
שהרי כולם שמשו את , כשנמכר יוסף

ואותו , כל אחד ואחד יום אחד, אביהם
ועל כן רצה שבאותו , היום היה של ראובן

, היום שהיה השמוש שלו לא יאבד יוסף
וישב ראובן אל הבור והנה אין "ולכן כתוב 

והנה אין ", "יוסף בבור ויקרע את בגדיו
וישב "מיד , מת) חי או(אפילו , דוקא" יוסף

ואפילו ראובן ". אל אחיו ויאמר הילד איננו
והרי . לא ידע מאותה המכירה של יוסף
ועל כן , בארוהו שהשכינה השתתפה עמהם

, לא ידע ראובן מהמכירה ההיא של יוסף
לתה לו עד אותו הזמן שיוסף ולא התג

  .התגלה לאחיו

 éàî éæç àú>ã< äåä àúîëçá åäéàã ãáò
 áéúëã åäééãäá äéîøâ óéúù)àë íù ( åðëð àì

 ãë ïîú äåä àì åäéàå åäåëú àì áéúë àìå ùôð
ïåäåáàì éùîùî åäìë àäã óñåé ïáãæàâ ãç ìë 

 àã ìòå äåä ïáåàøã àîåé àåääå ãç àîåé ãçå
ã àîåé àåääáã àòá àì äéìéã àùåîù äåä

 áéúë êë ïéâáå óñåé ãéáàúé)èë íù ( áùéå
 úà òø÷éå øåáá óñåé ïéà äðäå øåáä ìà ïáåàø

 åìéôà à÷ééã óñåé ïéà äðäå åéãâá)åà éç ( úéî
 ãéî)ì íù ( åððéà ãìéä øîàéå åéçà ìà áùéå

 àäå óñåéã àðéáæ àåääî òãé àì ïáåàø åìéôàå
ìòå àúðéëù åäá óéúúùàã äåî÷åà òãé àì àã 

 äéì àééìâúà àìå óñåéã àðéáæ àåääî ïáåàø
éäåçàì óñåé éìâúàã àðîæ àåää ãò:  

בא וראה כמה גרם לראובן משום שהוא 
יחי ", מה כתוב. עסק להחיות את יוסף

אף , שהרי משום זה', וגו" ראובן ואל ימות
על גב שידע שנלקחה בכורתו ממנו ונתנה 

ל משה והתפל, עסק להחיות אותו, ליוסף
והתקיים , "יחי ראובן ואל ימות", ואמר

, משום זה, למה. בעולם הזה ובעולם הבא
. ומשום שעשה תשובה מהמעשה ההוא

 åäéàã ïéâá ïáåàøì äéì íéøâ äîë éæç àú
 áéúë äî óñåéì äéì àééçàì ìãúùà) âì íéøáã

å (åâå úåîé ìàå ïáåàø éçé ' ìò óà àã ïéâá àäã
 áéäéúàå äéðî äéúåøéëá ìé÷úùàã òãéã áâ

 äéì àééçàì ìãúùà óñåéìå éçé øîàå äùî éìö
àå ïéã àîìòá íéé÷úàå úåîé ìàå ïáåàø íéé÷ú

 ãáòã ïéâáå àã ïéâá àîòè éàî éúàã àîìòá

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ ()ב"הרש( חתיכת בשר חי בלי בישול א
 ).ו"דפ ( ואתיבב
ז "דף קסת "ז דכשהלכו לשכם נטלו רשות דקצת ימים יהיו כלם ביחד כשלח יוסף והרב יפ"ל לפ" צג

 ).א"נ) (ן"מאי(ל "י נדחקו ואכמ"והרב נח



 øäæúéùàøá 

822 

הקדוש ברוך הוא , שכל מי שעושה תשובה
בא . מקיים אותו בעולם הזה ובעולם הבא

" ויקחו את כתונת יוסף", וראה מה כתוב
שמשום שדם השעיר , הרי בארוהו', וגו

אף על , אבל בא וראה. ם של אדםדומה לד
הקדוש ברוך הוא , גב שהדבר בא כראוי

. מדקדק עם הצדיקים אפילו כחוט השערה
משום , במה, יעקב עשה מעשה כראוי

שהוא צד הדין , שהקריב לאביו שעיר
משום שהוא הקריב , ועם כל זה, הקשה

, שעיר והכחיש את אביו שהוא הצד שלו
לו בניו נענש בשעיר האחר הזה שהקריבו 

ואת עורות גדיי "בו כתוב . את הדם שלו
העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת 

, "ויטבלו את הכתונת בדם", לכן, "צואריו
והכל זה . הקריבו לו כתונת להכחיש אותו

ויחרד יצחק "הוא גרם שכתוב . כנגד זה
לכן גרמו לו שחרד , "חרדה גדולה עד מאד
הכר נא "שכתוב , חרדה בזמן ההוא

  ".ת בנך היא אם לאהכתונ

 äáåùú ãéáòã ïàî ìëã àãáåò àåääî äáåùú
á÷" àú éúàã àîìòáå ïéã àîìòá äéì íéé÷ ä

 áéúë äî éæç)àì æì úéùàøá ( úðúë úà åç÷éå
åâå óñåé ' àéîã øéòùã àîãã ïéâáã äåî÷åà àä

 äìîã áâ ìò óà éæç àú ìáà ùð øáã àîãì
 éæç à÷ãë àéúàá÷" àéé÷éãöá åäá ÷ã÷ãî ä

 à÷ãë àãáåò ãáò á÷òé äøòùä èåçë åìéôà
 øéòù éåáà éáâì áéø÷àã ïéâá éàîá úåàé

 àã ìë íòå àéù÷ àðéãã àøèñ åäéàã]ïéâá[ 
 áéø÷à åäéàã]øéòù[ åäéàã éåáàì äéì ùéçëàå 

 àøçà øéòù éàäá ùðòúà äéìéã àøèñ
 áéúë åäéàá äéìéã àîã éåðá äéì åáéø÷àã)íù 

 æëæè ( åéãé ìò äùéáìä íéæòä ééãâ úåøåò úàå
 êë ïéâá åéøàåö ú÷ìç ìòå)àì æì íù ( åìáèéå

 àùçëàì àúðåúë äéì åáéø÷à íãá úðúëä úà
 áéúëã íéøâ åäéà àã ìá÷ì àã àìëå äéì) íù

âì æë ( ïéâá ãàî ãò äìåãâ äãøç ÷çöé ãøçéå
 áéúëã àðîæ àåääá äãøç ãøçã äéì åîøâ êë

)áì æì íù (ð øëä àì íà àéä êðá úðúëä à®  
  åô÷/à  

האתה זה בני "כתוב בו , רבי חייא אמר
הכתונת בנך היא ", לו כתוב, "עשו אם לא

ולכן הקדוש ברוך הוא מדקדק עם , "אם לא
רבי אבא . הצדיקים בכל מה שהם עושים

כיון שכל , )א אמר רבי אבא"נ(, אמר
ודאי , השבטים ראו אותו הצער של אביהם

ו עצמם על יוסף שיפדו אותו התנחמו ונתנ
כיון שראו שלא , אלמלא ימצאו אותו

חזרו אל יהודה והעבירו אותו , יכולים
, משום שהוא היה מלך עליהם, מעליהם

מה , העבירוהו מעליהם)א וכיון ש"ואז ס(
. 'וגו" ויהי בעת ההיא וירד יהודה", כתוב

' וירעם בשמים ה", רבי יהודה פתח ואמר
, בא וראה". ד וגחלי אשועליון יתן קולו בר

, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם
, התקין לו שבעה עמודים על מה שעומד
, וכל העמודים עומדים בעמוד אחד יחידי

חכמות בנתה ביתה "והרי פרשוה שכתוב 
וכל אלה הם , "חצבה עמודיה שבעה

צדיק "עומדים בדרגה אחת מהם שנקראת 
נברא , וכשנברא העולם". יסוד עולם

, תו המקום שהוא תיקון העולם ותקונומאו

 áéúë äéá øîà àééç éáø)àë æë úéùàøá (
 áéúë äéì àì íà åùò éðá äæ äúàä)íùáì æì  (

á÷ êë ïéâáå àì íà àéä êðá úðúëä" ÷ã÷ãî ä
 àáà éáø ïéãáò ïåðéàã äî ìëá àé÷éãöá åäá

 øîà>ð"à à"àáà ø< ïéèáù åäìë åîçã ïåéë 
 åîçðúà ïåäåáàã àøòö àåääå éàãå]å[ åáéäé

 óñåéã äéìò åäééîøâ]ïåãôéã) [ïåãôéå( äéì 
ëé àìã åîçã ïåéë äéì ïåçëùé àìîìàé åøãäà åì

äéáâì åäéàã ïéâá åäééìòî äéì åøáòàå äãåäéã 
 åäééìò àëìî äåä) ïéãëååäåøáòà( >ð" ïåéëå à

åäåøáòàã< áéúë äî åäééìòî )à çì íù ( éäéå
äãåäé ãøéå àéää úòáàåâå  ' çúô äãåäé éáø

 øîàå)ãé çé íéìäú (åäé íéîùá íòøéå" ïåéìòå ä
á÷ àøá ãë éæç àú ùà éìçâå ãøá åìå÷ ïúé" ä

é÷úà àîìòïéëîñ äòáù äéì ïá àîéé÷ã äî ìò 
 àäå éàãéçé àëîñ ãçá éîéé÷ ïéëîñ åäìëå

 áéúëã äåî÷åà)à è éìùî ( äúéá äúðá úåîëç
 éîéé÷ ïåðéà åäìë ïéìàå äòáù äéãåîò äáöç

                                                           

  .זוהר הרקיע' עי א
 ).א"ד( עמודים ב
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שהוא נקודה אחת של העולם והאמצע של 
מזמור לאסף "שכתוב , ציון, ומי הוא, הכל

דבר ויקרא ארץ ממזרח ' אל אלהים ה
, מציון, ומאיזה מקום". שמש עד מבואו

, "מציון מכלל יופי אלהים הופיע"שכתוב 
מאותו המקום שהוא צד תיקון של 

וכעת ישראל . (יהאמונה השלמה כראו
, החזיקו בו בסודות המצוות של התורה

משום שכל יום ויום מחזיק אדם בציצית 
וציון החוזק והנקודה של , )שמתעטף בה

ומהמקום ההוא נתקן כל , כל העולם
  .ומתוכו נזון כל העולם, העולם ונעשה

÷éãöà àåääî éøáúà ãë àîìòå íìåò ãåñé 
àîìòã àìåìëù åäéàã éøáúà øúàá éåðå÷úå 

 ïàîå àìëã àúéòöîàå àîìòã àãå÷ð ãç åäéàã
 áéúëã ïåéö åäéà)à ð íéìäú (à óñàì øåîæî" ì

éäìà"åäé í"çøæîî õøà àø÷éå øáã äâ ãò ùîù 
 áéúëã ïåéöî øúà ïàîå åàåáî)á íù ( ïåéöî

éäìà éôåé ììëî" åäéàã øúà àåääî òéôåä í
 à÷ãë àúîéìù àúåðîéäîã àìåìëùã àøèñ

 úåàé)ìàøùé àúùäåã éæøá äéá åô÷úúà 
 ó÷úúà àîåéå àîåé ìëã ïéâá àúééøåà éãå÷ôã

äéá óèòúàã úéöéöá ùð øá( ä åôé÷ú ïåéöå 
 ìë ììëúùà øúà àåääîå àîìò ìëã äãå÷ðå

ïæúà àîìò ìë äéåâîå ãéáòúàå àîìò:  
ועליון יתן ' וירעם בשמים ה", ובא וראה

, "'וירעם בשמים ה"כיון שאמר ', וגו" קולו
א "ס(הנה ". ועליון יתן קולו"למה כתוב 

) עולם(כאן סוד האמונה על מה ) אלא
שאמרנו שציון היא תיקון והיופי של 

משום ששתי , והעולם נזון ממנו, העולם
זה , הם ציון וירושלים, והן אחת, דרגות הן

מכאן דין , ושניהם אחד, דין וזה רחמים
מלמעלה למעלה יוצא קול . ומכאן רחמים

,  הקול יוצא ונשמעלאחר שאותו. שנשמע
ודרכי הדין והרחמים , אז יוצאים הדינים

, "'וירעם בשמים ה", יוצאים ונפרדים משם
אף על גב , "ועליון", זה בית הדין ברחמים

כיון שהקול ההוא , שאינו נמצא ואינו נודע
זהו . דין ורחמים, אז נמצא הכל, יוצא

, כיון שיתן קולו". ועליון יתן קולו"שכתוב 
, בא וראה. מים ואש, "גחלי אשברד ו"אז 

ותעמוד ", מה כתוב, בשעה שנולד יהודה
משום שזה הוא היסוד הרביעי , "מלדת

, מאותם הארבעה שהם המרכבה העליונה
מה , עמוד אחד מאותם ארבעה העמודים

ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת ", כתוב בו
משום , למה. שהיה מלך עליהם, "אחיו

  .כמו שאמרנו, שהורידו את יוסף למצרים

åäé íéîùá íòøéå éæç àúå" åìå÷ ïúé ïåéìòå ä
åâå ')ãé çé íù (åäé íéîùá íòøéå øîàã ïåéë" ä

 àä åìå÷ ïúé ïåéìòå áéúë éàîà>ð"àìà à< àëä 
 àúåðîéäîã àæø)äî ìòå( >ð"àîìò à< àðéîàã 

 äéðî àîìòå àîìòã åøéôùå àìåìëù åäéà ïåéöã
àå ïåðéà ïéâøã ïéøúã ïéâá ïæúà ïåéö ïåðéà ãç ïåðé

 àëäî ãç åäééåøúå éîçø àãå àðéã àã íìùåøéå
 ìå÷ à÷ôð àìéòì àìéòî éîçø àëäîå àðéã
 òîúùàå à÷ôð ìå÷ àåääã øúáì òîúùàã
 ïùøôúîå ïé÷ôð éîçøå àðéãã éçøàå ïéðéã é÷ôð

åäé íéîùá íòøéå ïîúî" éîçøá àðéã éá àã ä
ïåéë òãééúà àìå çëúùà àìã áâ ìò óà ïåéìòå 

 éîçøå àðéã àìë çëúùà ïéãë ÷éôð ìå÷ àåääã
ää" ãøá ïéãë åìå÷ ïúéã ïåéë åìå÷ ïúé ïåéìòå ã

 ãéìéúàã àúòùá éæç àú àùàå àéî ùà éìçâå
 áéúë äî äãåäé)äì èë úéùàøá ( ãåîòúå

 ïåðéàî äàòéáø àãåñé àåä àãã ïéâá úãìî
 ïåðéàî ãç àëîñ äàìò àëéúø ïåðéàã òáøà

áéúë äî ïéëîñ òáøà ãøéå àéää úòá éäéå äéá 
 àîòè éàî åäééìò àëìî äåäã åéçà úàî äãåäé

ïøîà÷ãë íéøöîì äéì åúçð óñåéã ïéâá:  
וכי , "וירא שם יהודה בת איש כנעני"

. אלא הנה פרשוהו החברים, כנעני היה
ðë ùéà úá äãåäé íù àøéå éðò)á çì íù (

                                                                                                                                                                                     

זהר אחרי מות ' ועי. ועניינו לחבר את כל העולם התחתון בעליון, דהיינו הקו היורד מעולם לעולם א
  ).ד"א לו ע"ה ח"דע(א "קמג ע

 ).א"ד( יסוד העולם ב
 .)ב"א פד ע"ביאורים ח" (מזרח"יסוד נקרא  ג
 ).הערת הזוהר(א כי שם מקומו ”קמא ע' עי ד
 .א"דרך אמת מציין שמקומו של מוסגר זה הוא בדף קמא ע ה
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שלשה ". ותהר ותלד בן ויקרא את שמו ער"
, ולא נשאר מהם רק אחד, בנים היו ליהודה

רבי אלעזר ורבי יוסי ורבי . וזה הוא שלה
אמר רבי יוסי לרבי . חייא היו הולכים בדרך

, בראשון, למה כתוב בבני יהודה, אלעזר
ובשני האחרים , "ויקרא את שמו ער"

ותקרא את ", "ותקרא את שמו אונן", כתוב
הפרשה הזו , בא וראה, אמר לו". שמו שלה

וירד . "והכל הוא כראוי, היא סוד עליון
שהנה נכסתה הלבנה , "אחיויהודה מאת 

וירדה מהדרגה של תיקון לתוך דרגה 
כמו שנאמר , שהתחבר בה הנחש, אחרת

ותהר ". "ויט עד איש עדולמי ושמו חירה"
והוא רע , "ותלד בן ויקרא את שמו ער

ולכן , שבא מצד היצר הרע, והכל אחד
ולא כתוב ויקרא , "ויקרא את שמו"כתוב 

  .שמו

 øäúå àééøáç äåî÷åà àä àìà äåä éðòðë éëå
 øò åîù úà àø÷éå ïá ãìúå)â íù ( ååä ïéðá úìú

 àãå ãç øá åäééðî åøàúùà àìå äãåäéì äéì
äìù àåäà ååä àééç éáøå éñåé éáøå øæòìà éáø 

 éàîà øæòìà éáøì éñåé éáø øîà àçøàá éìæà
îù úà àø÷éå äàîã÷á äãåäéã éåðáá áéúë å

 áéúë ïéðøçà ïéøúáå øò) ã íù-ä  ( úà àø÷úå
à äìù åîù úà àø÷úå ïðåà åîù" éàä éæç àú ì

 éæç à÷ãë åäéà àìëå åäéà äàìò àæø àúùøô
)à íù ( àéñëúà àäã åéçà úàî äãåäé ãøéå

 àøçåà àâøã åâì àð÷úã àâøãî úúçðå àøäéñ
äá øáçúàãá øîà úàã äîë àéåç )íù ( ãò èéå

 åîùå éîìãò ùéà äøéç)â íù ( ïá ãìúå øäúå
 àéúàã ãç àìëå òø åäéàå øò åîù úà àø÷éå
 úà àø÷éå áéúë êë ïéâáå òøä øöéã àøèñî

åîù àø÷éå áéúë àìå åîùâ  
  åô÷/á  

שהקדוש , "ויקרא שמו"ביעקב כתוב 
לרבות " את"וכאן , ברוך הוא קרא לו יעקב

וזה , שזוהמת הטומאה נולד, דרגה אחרת
אחר כך לא . אחדוהכל , רע, הוא ער

התבסם המקום עד שבא שלה שהיה 
ויהי ער בכור ", מה כתוב. העיקר של כולם

וכתוב , "רע"כתוב כאן ". 'יהודה רע בעיני ה
רע , "כי יצר לב האדם רע מנעוריו"שם 

ולכן , שופך זרע על הארץ, ששופך דמים
ויאמר ", מה כתוב אחריו". 'וימתהו ה"

  .'גוו" יהודה לאונן בא אל אשת אחיך

 áéúë á÷òéá)åë äë úéùàøá ( åîù àø÷éå
á÷ã" àâøã äàâñàì úà àëäå á÷òé äéì àø÷ ä

 øò àåä àãå ãéìéúà àáàñîã àîäåæã àøçà
 ãò àøúà íñáúà àì øúáì ãç àìëå òø

 áéúë äî åäìëã àø÷ò äåäã äìù àúàã)íù 
æ çì (åäé éðéòá òø äãåäé øëá øò éäéå" áéúë ä

 íúä áéúëå òø àëä)íùàé ç  ( áì øöé éë
ïéîã ãéùåàã òø åéøåòðî òø íãàäã ìò àòøæ 

 êë ïéâáå àòøà)íùæ çì ( åäé åäúéîéå" äî ä
 äéøúá áéúë)ç íù ( ìà àá ïðåàì äãåäé øîàéå
åâå êéçà úùà':  

" ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת אחיך"
העירותי ", רבי שמעון פתח ואמר. 'וגו

 מצפון ויאת ממזרח שמש יקרא בשמי ויבא
בא ". סגנים כמו חמר וכמו יוצר ירמס טיט

וראה כמה בני אדם הם טפשים שאין 
יודעים ואין מסתכלים לדעת דברי הקדוש 

ואין , שהנה כולם ישנים, ברוך הוא
בא . ושינה בנקבי עיניהם, מתעוררים

הקדוש ברוך הוא עשה את האדם , וראה

åâå êéçà úùà ìà àá ïðåàì äãåäé øîàéå '
)íù( åòîù éáø øîàå çúô ï)äë àî äéòùé (

 éîùá àø÷é ùîù çøæîî úàéå ïåôöî éúåøéòä
 àú èéè ñîøé øöåé åîëå øîç åîë íéðâñ àáéå
 àìå ïéòãé àìã ïéùôè àùð éðá ïåðéà äîë éæç

á÷ã éåçøà òãðîì ïéìëúñî" ïéîééð åäìë àäã ä
á÷ éæç àú ïåäéøåçá àúðéù éøòúî àìã" ãáò ä

                                                                                                                                                                                     

ל שגם בזה הורד יהודה שפסקה אשתו מלדת " אמר ודא הוא שלה שפירושו פסקת כדאיתא במדרש ורא
 ).א"נ) (ח"ז(

) מ"א(חרה אף ' מ ושמו חירה מרמז ל" לרמוז על איש דמים סם" דו" אפשר רומז עדולמי אותיות עליב
 ).א"נ(

 ).א"ד(ש נח מזה וף בראשית וריסל ב" עג
 .)ו"נוסף בדפ( אושיד ד
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ואין , הכל הוא בחכמה, כדוגמא שלמעלה
שאינו עומד בחכמה לך אבר ואבר באדם 

שהרי כיון שנתקן כל הגוף באיבריו , עליונה
) התחזק(הקדוש ברוך הוא השתתף , כראוי

עמו והכניס בו נשמה קדושה כדי ללמד 
את האדם ללכת בדרכי התורה ולשמור 

ומשום . (כדי שאדם יתקן כראוי, מצוותיו
צריך , שיש בו נשמה קדושה) א ובעוד"זה נ

לך העליון לאדם להגדיל את דמות המ
שהרי אותו הנהר ששופע , וסוד זה. בעולם

ועל זה , ויוצא לא פוסקים מימיו לעולמים
צריך לאדם שלא יפסיק את הנהר והמקור 

ר רמז לברית קודש "נה. (שלו בעולם הזה
שהוא דוגמא של אותו , שחתום בבשרו

ק "ר הסוד של צדיק שמתחבר עם צד"הנה
ר לכן צריך אדם למטה להתחב. יחד למעלה

כדי שיתחזק באותו , עם אשתו בקדושה
וכל זמן שאדם לא יצליח בעולם ). העולם

א ועל כן צריך לאדם שלא יפסיק "ס(, הזה
ואם , את הנהר והמקור שלו בעולם הזה

הקדוש ברוך הוא עוקר אותו ונוטע , )לא
  .אותו בכמה פעמים כמו מקודם

ë àìéòìã àðååâë ùð øáì äéì åäéà àì
 àìã ùð øáá àôééùå àôééù êì úéìã àúîëçá
 ìë ï÷úúàã ïåéë àäã äàìò àúîëçá àîéé÷

á÷ úåàé à÷ãë éåôééùá àôåâ" óúúùà ä>ð" à
ó÷úúà< àùéã÷ àúîùð äéá ìéòàå äéãäá 

 éåçøàá êäîì ùð øáì äéì àôìåàì ïéâá
 ùð øá ï÷úúéã ïéâá éåãå÷ô øèéîìå àúééøåàã

úåàé à÷ãë) ïéâáå (>ð"àãåòáå < äéá úéàã 
 äàâñàì ùð øáì äéì éòáî àùéã÷ àúîùð
 àäã àã àæøå àîìòá äàìò àëìîã àð÷åéã
 ïéîìòì éåîéî ï÷ñô àì ÷éôðå ãéâðã øäð àåää
 àøäð ÷éñôé àìã ùð øáì äéì éòáî àã ìòå

 àîìò éàäá äéìéã àøå÷îå)à]ð"à [äð" æîø ø
 àîâåã åäéàã äéøùáá íéúçã àùéã÷ àîéé÷ì

äð àåääã"øãöá øáçúàã ÷éãöã àæø " àãçë ÷
 àøáçúàì àúúì ùð øá éòá êë ïéâá àìéòì

ã ïéâá äùåã÷á äéúúàáà àåääá äéá ó÷úú
àîìò ( àîìò éàäá çìöé àì ùð øáã àðîæ ìëå

>ð" ÷éñôé àìã ùð øáì äéì éòáî àã ìòå à
àì éàå àîìò éàäá äéìéã àøå÷îå àøäð<á÷ " ä
éîã÷ìîë ïéðîæ äîëá äéì òèðå äéì ø÷òï:  

העירותי מצפון ", בא וראה מה כתוב
זו ההתעוררות של הזווג , "העירותי". "ויאת

שהיא התעוררות , של האדם בעולם הזה
זו היא הנשמה , "ויאת. "מצד הצפון

והקדוש ברוך , הקדושה שבאה מלמעלה
באה לעולם , הוא שולח אותה מלמעלה
. כמו שאמרנו, הזה ונכנסת לתוך בני אדם

ה המקום של אותו הנהר ז, "ממזרח שמש"
שמשם יוצאת הנשמה , ששופע ויוצא

אלו הם , )כמו חמר" (ויבא סגנים. "ומאירה
אותה ) בתוך(חיילות העולם שבאים משום 

כמו , "כמו חומר. "התעוררות של הנשמות
שהרי משום זה . שמתעורר אדם בגוף

הקדוש ברוך הוא עושה זווגים ומטיל 
ה ונמצאת חברות למעל, נשמות בעולם

) א יהיה"ס(והמקור של הכל הוא , ולמטה
ולכן הקדוש ברוך הוא עשה את . ברוך

 áéúë äî éæç àú)äë àî äéòùé ( éúåøéòä
 øáã àâååæã àúåøòúà àã éúåøéòä úàéå ïåôöî
 ïåôöã àøèñî àúåøòúà åäéàã àîìò éàäá ùð
 àìéòìî àéúàã àùéã÷ àúîùð àéä àã úàéå

á÷å" àîìò éàäá àéúà àìéòìî äì øãùî ä
 àã ùîù çøæîî ïøîà÷ãë àùð éðá åâá úìàòå

à÷éôðå ãéâðã øäð àåääã øúá ú÷ôð ïîúîã 
 íéðâñ àáéå úøéäðúàå àúîùð)øîç åîë ( ïéìà

ïéìéç ïåðéà ) ïéâá ïééúàã àîìòã>ð"åâá à< 
àúåøòúà àåää( åîë ïéúîùðã ]çåøî) [øîç( 

 àã ïéâá àäã àôåâá ùð øá øòúàã àðååâë
á÷" àîìòá ïéúîùð ìéèàå ïéâååæ ãéáò ä

 àúúå àìéòì çëúùà àúåøáçå àìëã àøå÷îå
 àåä>ð"àäé à<á÷ êë ïéâáå êåøá " äéì ãáò ä

 ÷éñôé àìå éåçøàá àìãúùàì ïéâá ùð øáì

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(גליון  א
 ).א"ד(ב ” לעיל יב עב
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ולא יפסיק את , כדי שיעסוק בדרכיו, האדם
וכל מי שמפסיק . מקורו ומעיינו לעולמים

כביכול כאילו , מלמטה ומיבש אותו(מקורו 
אזלו מים מני ים "אז , גורם להפסק למעלה

קם והואיל ובן אדם הו". ונהר יחרב ויבש
מי שמקורו ימיש , למטה כדוגמא שלמעלה

כמו זה שלא רצה לישא , מלעשות פירות
אלו , או שנשא אותה ועסק ולא יכל, אשה

) או אותו(, ששני הפכים הם זה מזה
אין לו תקנה , שימיש מעשות פירות

משום , "מעוות לא יוכל לתקון. "לעולם
שלא רצה לישא אשה ולעסוק בפריה 

, שא אשה ולא יכלואותו שעסק ונ. ורביה
שהוא אחיו , זה מתקן בגואלו שקרוב לו
כשיוצא מן ). של אותו שמת בלי בנים

אותו האיש לא נכנס לפרגוד , העולם הזה
ונשמתו לא (, ולא נוטל חלק בעולם ההוא

ונגזרת , נכללת במקום שכל הנשמות נכללו
ונכרתה הנפש "זהו שכתוב , דמותו משם
רא לו הואיל וכך הוא בו". ההיא מלפני

  הקדוש ברוך הוא גואל

äéìéã àòåáîå äéøå÷îà ÷éñôã ïàî ìëå ïéîìòì 
 äéøå÷î)]ð"à [ åìàë ìåëéáë äéì ùáéîå àúúî

 ïéãë àìéòì à÷ñôúàì äéì íéøâ)àé ãé áåéà (
 øáå ìéàåäå ùáéå áøçé øäðå íé éðî íéî åìæà ùð

 äéøå÷îã ïàî àìéòìã àîâåãë àúúì í÷úà
éîì àòá àìã ïéã ïåâë ïéøéô ãáòìî ùéîéú á

 åìà ìéëé àìå ìãúùàã äì áéñð åà àúúéà
 àãî àã ïåðéà ïéëôä ïéøúã)åà( >ð"àåää à< 

 íìåòì äð÷ú äéì úéì ïéøéô ãáòîìî ùéîéã
)åè à úìä÷ ( àìã ïéâá ïå÷úì ìëåé àì úååòî

ùàìå àúúéà áñéîì àòá äéáøå äéøôá àìãú
 àã ìéëé àìå àúúéà áñðå ìãúùàã àåääå

äé÷éøôá ï÷úúîá àåääå éåçà àåäã äéì áéø÷ã 
ïéðá àìá úéîã ( øá àåää àîìò éàäî ÷éôð ãë

 àåääá ÷ìåç ìéèð àìå àãåâøôá ìàò àì ùð
 àîìò)]ð"à [ ìëã øúàá úìéìëúà àì äéúîùðå

ää ïîúî äéð÷åéã øæâúàå åìéìëúà ïéúîùð" ã
)éåâ áë àø÷ ( ìéàåä éðôìî àéää ùôðä äúøëðå

á÷ äéì àøá àåä ïéãëå"÷éøô ä  
  æô÷/à  

וזה אחיו . שיגאלנו מיד המשחיתים
כי ישבו אחים "שנאמר , שקרוב אליו

בא אל אשת אחיך ויבם "וכתוב ', וגו" יחדיו
משום שנשמתו לא נכנסת ', וגו" אותה

אלא היא עומדת , לפני הקדוש ברוך הוא
ם שלא זכה להאיר בעולם הזה משו, בחוץ

ילך , מי שלא זוכה במקום הזה. בגוף ההוא
כדוגמא זו עץ . למקום אחר ויזכה בו
שיכה אותו ויעלה , שדולק ואורו לא עולה

כי "שכתוב , עץ הוא אדם. בו אור ויאיר
שהאדם , רוצה לומר". האדם עץ השדה

כשהוא בעולם הזה והולך ותאב ואוכל 
. ולא זוכה לבניםושותה ומזדווג עם אשה 

, כלומר, זהו עץ שדולק ואורו לא עולה
נשמתו לא זוכה באותו הגוף להיות 

  ).אלא היא בחשכה, מוארת

 áéø÷ã éåçà àãå ïéìáçîã àãéî äéì ÷åøôéã
 øîàðù äéì)ä äë íéøáã ( åéãçé íéçà åáùé éë

åâå ' áéúëå) çì úéùàøáç ( êéçà úùà ìà àá
åâå äúåà íáéå 'àì äéúîùðã ïéâá äéî÷ úìàò 

á÷" äëæ àìã ïéâá øáì àîéé÷ àéä àìà ä
 àìã ïàî àôåâ àåääá àîìò éàäá àøäðàì
 äéá éëæéå àøçà øúàì êäé øúà éàäá äëæ
 ïåùèáé ÷éìñ àì àøåäðå ÷éìãã àòà àã àðååâë

äéìâ íãà àåä àòà øéäðéå äéá àøåäð ÷ìñéå 
 áéúëã)íéøáãèé ë  (ø äãùä õò íãàä éë" ì

á åäéà ãë ùð øá ìéëàå áéàúå ìæàå àîìò éàä
 àåä àã ïéðáì éëæ àìå àúúéàá âååãæàå éúùå
 äéúîùð øîåìë ÷éìñ àì àøåäðå ÷éìãã àòà
 éäéà àìà àøäðúàì àôåâ àåääá úàëæ àì

àëåùçá:(  
לא תהו בראה לשבת "כתוב , בא וראה

לכן עשה הקדוש ברוך הוא את , "יצרה
 áéúë éæç àú)çé äî äéòùé ( äàøá åäú àì

                                                                                                                                                                                     

ש "י דכל זווג לש"י מביא מזהר כ"ם גאלנטי הזקן כ" פירוש אף בזמן שאינו מוליד כי בתשובה למהריא
ד ומכאן נראה דאזהרת "ה מי ילד לי את אלה עכ"ע ולעתיד לבוא נקבצו אליו וזש"גנבראים בנים והם ב
 ).א"נ) (ן"מאי(ק "ל זמן במניקה וזקנה שמוליד בכח כמובן ודולמנוע בחול הוא בכ

 ).א"ד(ב ”י תצא רפב עכ' פ' חיו וע  בגואל שלו שהואב
 ).א"ד(ב ”הב שלח לך קסו עלי זה יתחיל העץ להעלות "עץ ההוא ועב יהיו מכים בו ג
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והקדוש ברוך , כמו שאמרנו, האדם כראוי
בא וראה מה . עושה חסד עם העולםהוא 
ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה ", כתוב

סוד הנשמה שבאה להתקן כמו , "קטורה
, בא וראה באותו הגוף מה כתוב. מקודם

חפץ דכאו החלי אם תשים אשם נפשו ' וה"
". בידו יצלח' יראה זרע יאריך ימים וחפץ ה

, יש להתבונן בפסוק הזה, "חפץ דכאו' וה"
, "אם תשים אשם. "י שיטהרכד, למה חפץ

מה זה , היה צריך לכתוב אם ישים אשם
. אלא על הנשמה חוזר הדבר". אם תשים"

, אם הנשמה ההיא רוצה להתקן כראוי
משום שאותה הנשמה הולכת , יראה זרע

ומשוטטת ומזומנת להיכנס לאותו הזרע 
ואז , שהתעסק בה האדם בפריה ורביה

בידו  ",זו התורה, "'וחפץ ה", יאריך ימים
  ".יצלח

á÷ã äøöé úáùì" ùð øáì äéì ãáò àã ïéâá ä
 úåàé à÷ãë>ïøîàãë<á÷å " íò åáéè ãáò ä

 áéúë äî éæç àú àîìò)à äë úéùàøá ( óñåéå
 àúîùðã àæø äøåè÷ äîùå äùà ç÷éå íäøáà
 àôåâ àåää éæç àú ïéîã÷ìîë àð÷úúàì úúà

 áéúë äî)éòùéé âð ä (åäéå" éìçä åàëã õôç ä
 íéîé êéøàé òøæ äàøé åùôð íùà íéùú íà

åäé õôçå"åäéå çìöé åãéá ä" éàä åàëã õôç ä
 ïéâá õôç éàîà äéá àìëúñàì úéà àø÷
 éòáî íùà íéùé íà íùà íéùú íà éëãúéã
 äìî øãäà àúîùðì àìà íéùú íà éàî äéì
 úåàé à÷ãë àð÷úúàì àéòá àúîùð àéää éà

æ äàøé úèàùå úìæà àúîùð àéääã ïéâá òø
 äá ÷ñòúàã òøæ àåääá àìòàì àðéîæ éäéàå
 õôçå íéîé êéøàé ïéãëå äéáøå äéøôá ùð øá

åäé"çìöà äéãéá àúééøåà àã äà:  
אף על גב שאדם עוסק , בא וראה

אם מקורו ומעיינו , בתורה יומם ולילה
אין לו מקום להיכנס , עומד בו לחינם

אם לא , באר המיםוהרי נאמר ש. לפרגוד
, אינה באר, נכנס בה אותו המקור והמעיין

, והם סוד אחד, שהבאר והמקור הם יחד
שוא לכם משכימי קום "כתוב . ובארנו

מאחרי שבת אוכלי לחם העצבים כן יתן 
בא וראה כמה הם חביבים ". לידידו שנא
שבכל דבר ודבר של תורה יש , דברי התורה

 נאמר והרי, בו סודות עליונים קדושים
שכאשר הקדוש ברוך הוא נתן התורה 

את כל הגנזים העליונים , לישראל
, בתורה) וכולם(הקדושים כולם נתן להם 

וכולם נתנו לישראל בשעה שקבלו התורה 
  .בסיני

 ìãúùà ùð øáã áâ ìò óà éæç àú
 äéòåáîå äéøå÷îå àéìéìå àîîé àúééøåàá
 àìòàì øúà äéì úéì àðâîì äéá àîéé÷

àãåâøôìáäå  àåää éà àéîã àøéáã øîúà à
 øàá åäéà åàì äéá ìàò àì àòåáîå àøå÷î
 åäéà àãç àæøå ïåðéà àãçë àøå÷îå àøéáã

 áéúë àðîé÷åàå)á æë÷ íéìäú ( íëì àåù
 íéáöòä íçì éìëåà úáù éøçàî íå÷ éîéëùî
 ïåðéà ïéáéáç äîë éæç àú äðù åãéãéì ïúé ïë

éøåàã éìî úéà àúééøåàã äìîå äìî ìëã àúé
á áäé ãëã øîúà àäå ïéùéã÷ ïéàìò ïéæø ä

á÷" ïéùéã÷ ïéàìò ïéæéðâ ìë ìàøùéì àúééøåà ä
 åäì áäé åäìë)>ð"à <åäìëå ( åäìëå àúééøåàá

 àúééøåà åìéá÷ã àúòùá ìàøùéì åäì åáéäéúà
éðéñá:  

אלו , "שוא לכם משכימי קום", בא וראה
שאינם זכר ונקבה , הם היחידים שנמצאים

כמו , ם בבוקר לעבודתםומקדימי, כראוי
ואין קץ לכל ' יש אחד ואין שני וגו"שנאמר 

, מאחרים המנוחה, "מאחרי שבת". "עמלו
משום שהאשה , "כי בו שבת"כמו שנאמר 

אוכלי לחם . "היא ודאי נחת אצל האדם

 íå÷ éîéëùî íëì àåù éæç àú)íù ( ïéìà
 àá÷åðå øëã ïåðéà åàìã åçëúùàã íéãéçé ïåðéà
 äîë åäéúãéáòì àøôöá ïîã÷àå úåàé à÷ãë

 øîà úàã)ç ã úìä÷ (åâå éðù ïéàå ãçà ùé ' ïéàå
ò ìëì õ÷ äîë àçééð ïéøçàî úáù éøçàî åìî

                                                                                                                                                                                     

ל "דבבא קמא אק "ש בסוף פ"ק דברכות דחזקיה אף שהיה צדיק גמור ולמד ולימד כמ" וכן מבואר בפא
ל טעם והטעם פשוט דהנמנע גורם "ר אף שהי"ב על שלא עסק בפו"ז ולא תחיה בעוה"כי מת אתה בעוה

ה שסמך "ש חזקיה המע"ו ומה בצע בתורה ומצות והוי כנוטע בגן ובידו גרזן לעקור נטוע וז"פירוד ח
 ).א"נ) (ן"מאי (ק"ה ומה שלא נשא סבר דפטור מטעם בניו ודו"ה שכוון ליחד קוב"ה לתפל"גאול
 ).א"ד( לכנס למחיצה של עולם הבא ב
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שכאשר ". לחם העצבים"מה זה , "העצבים
אוכל , אותו הלחם שאוכל, לאדם יש בנים

וזה שאין לו . אותו בשמחה וברצון הלב
אותו לחם שאוכל הוא לחם של , בנים
. ואלו הם אוכלי לחם העצבים ודאי, עצב

". יתן לידידו"מה זה , "כן יתן לידידו שינה"
שהקדוש ברוך הוא , זהו שמקורו מבורך

כמו שנאמר , נותן לו שינה בעולם ההוא
משום שיש לו חלק , "ושכבת וערבה שנתך"

שכב ויהנה כדי שאותו האיש י, בעולם הבא
יש אחד ואין . "בעולם הבא ההוא כראוי

זהו אדם שהוא יחידי , "יש אחד"', וגו" שני
אלא שהוא בלי , לא יחידי כראוי, בעולם

, "גם בן. "שאין עמו סמך, "ואין שני. "זווג
, "ואח. "שיקים שמו בישראל לא השאיר

, "ואין קץ לכל עמלו. "שיביא אותו לתקון
גם . "יום ולילהשמקדים , שהוא עמל תמיד

ואין לו לב להתבונן , "עינו לא תשבע עושר
  למי אני עמל ומחסר את נפשי, ולומר

 øîà úàã)â á úéùàøá ( ïéâá úáù åá éë
 éàãå äéáâì àçééð éäéà ùð øá éáâì àúúàã
 øá ãëã íéáöòä íçì éàî íéáöòä íçì éìëåà
 äéì ìéëà ìéëàã àîäð àåää ïéðá äéì úéà ùð
 ïéðá äéì úéìã àåääå àáìã àúåòøáå äåãçá

áéöòã àîäð åäéà ìéëàã àîäð àåää ïéìàå å
 åãéãéì ïúé ïë éàãå íéáöòä íçì éìëåà ïåðéà
 êøáî äéøå÷îã àåä àã åãéãéì ïúé éàî äðù

á÷ã" úàã äîë àîìò àåääá äðéù äéì áäé ä
 øîà)ãë â éìùî ( ïéâá êúðù äáøòå úáëùå

 øá àåääã ïéâá éúàã àîìòá à÷ìåç äéì úéàã
 à÷ãë éúàã àîìò àåääá éðäúéå áéëù ùð

éàå ãçà ùé úåàéåâå éðù ï ' øá àåä àã ãçà ùé
 à÷ãë éàãéçé åàì àîìòá éàãéçé åäéàã ùð
 úéìã éðù ïéàå àâååæ àìá åäéàã àìà úåàé
 àì ìàøùéá äéîù íé÷åéã ïá íâ êîñ äéîò
 ìëì õ÷ ïéàå àðå÷úì äéì äàúééàì çàå ÷áù
 íâ àéìéìå àîîé íéã÷àã øéãú ìîò åäéàã åìîò

ùàì àáì äéì úéìå øùò òáùú àì åðéò àçâ
éùôð úà øñçîå ìîò éðà éîì øîéîìå  

  æô÷/á  
ואם תאמר שכדי שיאכל וישתה . מטובה

, לא כך, יותר ויעשה משתה בכל יום תמיד
אלא ודאי . שהרי הנפש אינה נהנית ממנו

הוא מחסר את נפשו מטוב של האור של 
, משום שזוהי נפש חסרה, העולם הבא

בא וראה כמה חס . שלא הושלמה כראוי
משום שרוצה , ברוך הוא על מעשיוהקדוש 

כמו , שיתקן ולא יאבד מאותו העולם הבא
  .שאמרנו

 øéúé äúùéå ìåëééã ïéâáã àîéú éàå äáåèî
 àäã éëä åàì øéãú àîåé ìëá àéúùî ãáòéå
 øñçî åäéà éàãå àìà äéðî éðäúà àì àùôð
 àãã ïéâá éúàã àîìòã àøåäðã åáéèî äéùôðì

ë úîéìúùà àìã àøñç àùôð àéä úåàé à÷ã
á÷ ñç äîë éæç àú" éòá à÷ã ïéâá éåãáåò ìò ä

>ï÷úúéã <)ï÷úúàã( àîìò àåääî ãéáàúé àìå 
ïøîà÷ãë éúàã:  

זה שהוא צדיק שלם , רבי חייא שאל
ועוסק בתורה ימים ולילות וכל מעשיו 
לשמו של הקדוש ברוך הוא ולא זכה לבנים 

או , כמו שעסק בהם ולא זכה, בעולם הזה
אמר . מה הם לעולם הבא, שהיו לו ומתו

מעשיו והתורה ההיא מגינים , לו רבי יוסי
עליהם , אמר רבי יצחק. עליו לעולם ההוא

כמו רבי יוחנן (ועל אותם צדיקי האמת 
וכמו רבי חזקיה שהוא , שהיו לו בנים ומתו

לסריסים ' כה אמר ה"עליהם כתוב , )עקר
אשר ישמרו את שבתותי ובחרו באשר 

מה כתוב ". ריתיחפצתי ומחזיקים בב
ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ", אחריו

 àîéìù äàëæ åäéàã éàä àòá àééç éáø
 éåãáåò ìëå éìéìå éîåé àúééøåàá ìãúùàå

á÷ã àîùì"ëæ àìå äïàéðáì  àîìò éàäá ï
>ïåâë <)ïéâá( ååäã åà äëæ àìå åäá ìãúùàã 

à éúàã àîìòì ïåðéà äî åúéîå äéì" éñåé éáø ì
 àåääì äéìò ïðéâî à÷ àúééøåà àéääå éåãáåò
 éàëæ ïåðéà ìòå åäééìò ÷çöé éáø øîà àîìò

 èåù÷)]ð"à [ åúéîå ïéðá äéì ååäã ïðçåé éáø ïåâë
ø÷ò åäéàã äé÷æç éáø ïåâëå(à ééìò áéúë åä

)ã åð äéòùé (åäé øîà äë" øùà íéñéøñì ä
 éúöôç øùàá åøçáå éúåúáù úà åøîùé

                                                           

 ).א"ד( לשון מדרשות ולא מזוהר הוא א
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ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם אתן לו 
משום שלאלה יש חלק , "אשר לא יכרת

נאה הוא , אמר לו רבי יוסי. לעולם הבא
  .ויפה

 äéøúá áéúë äî éúéøáá íé÷éæçîå)ä íù (
 íéðáî áåè íùå ãé éúåîåçáå éúéáá íäì éúúðå
 ïéâá úøëé àì øùà åì ïúà íìåò íù úåðáîå

à éúàã àîìòì à÷ìåç ïåì úéà ïéìàã" éáø ì
øéôùå àåä úåàé éñåé:  

צדיק שלם שהיו בו כל אלה , בא וראה
והנה יורש , ומת בלי בנים, והושלם כראוי

האם אשתו צריכה , מקומו בעולם ההוא
, אם תאמר שצריכה להתייבם. יבום או לא

שהרי ירש את מקומו בעולם , הרי זה לשוא
משום , אלא ודאי צריכה ליבום. ההוא

שאיננו יודעים אם היה שלם במעשיו ואם 
, היא מתייבמת זה אינו בשואואם . לא

משום שיש מקום לקדוש ברוך הוא לאיש 
הזה שהיה בעולם ומת בלי בנים וגואל לא 

כיון שהצדיק השלם הזה . היה לו בעולם
והוא ירש את , מת ואשתו מתייבמת

ובין , בא האיש ההוא ומשתלם כאן, מקומו
כך ובין כך הקדוש ברוך הוא מזמין לו 

דיק השלם הזה מקום לעולם עד שימות הצ
כי בעיר ", פתח ואמר. והוא ישתלם בעולם

וזהו . 'וגו" מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול
, בנים מזומנים לצדיקים במיתתם, ששנינו

ולכן כל . בחייהם לא זכו ובמיתתם זכו
מעשיו של הקדוש ברוך הוא כולם אמת 

טובים . "וחיים על הכל) וחס(, וזכות
ר טוב השנים מן האחד אשר יש להם שכ

אלו הם שעוסקים בעולם הזה , בעמלם
, שאותם בנים שהשאירו, להוליד בנים

, בגללם יש להם שכר טוב בעולם הזה
ובגללם יורשים אבותיהם חלק בעולם 

הקדוש ברוך , בא וראה. ובארוהו, ההוא
, אם הצליחו, הוא נוטע אילנות בעולם הזה

עוקר אותם ושותל אותם , לא הצליחו, יפה
ולכן כל דרכי הקדוש , עמיםאפילו כמה פ

  .ברוך הוא הן לטוב ולתקן את העולם

 äéá ïéìà ìë ååäã íéìù äàëæ éæç àú
 à÷ àäå ïéðá àìá úéîå úåàé à÷ãë íéìúùàå
 àéòá äéúúà àîìò àåääá äéúëåã úéøé
 àä éîåáéì éòáìã àîéú éà àì åà éîåáéì
 àåääá úéøé à÷ äéøúà àäã åäéà àéð÷éøá

éòá éàãå àìà àîìò ïðéòãé àìã ïéâá éîåáéì à
 úîáééúà éà àéäå åàì éà éåãáåòá íéìù äåä éà

àéð÷éøá äåä àìàá÷ì äéì úéà øúàã ïéâá " ä
 ïéðá àìá úéîå àîìòá äåä ùð øá àäã

à÷åøôåá éàä úéîã ïåéë àîìòá äéì éåä àì 
åäéàå úîáééúà äéúúàå íéìù äàëæâ äéøúà 

 ïéáå àëä íéìúùàå ùð øá àåää àúà úéøé êë
á÷ êë ïéáå" úåîééã ãò àîìòì äéì ïéîæ øúà ä

 çúô àîìòá åäéà íéìúùéå íéìù äàëæ éàä
 øîàå)çë äì øáãîá ( ãò áùé åèì÷î øéòá éë

åâå ìåãâä ïäëä úåî ' ïéðéîæ ïéðá ïðéðúã àåä àãå
 åëæ àì ïåäééçá ïåäúúéîá àé÷éãöì ïåðéà

á÷ã éåãáåò ìë êë ïéâáå åëæ ïåäúúéîáå" åäìë ä
 èåù÷íééçå åëæåã ïî íéðùä íéáåè àìë ìò 

 íìîòá áåè øëù íäì ùé øùà ãçàä) ã úìä÷
è ( àãìåàì àîìò éàäá ïé÷ñòúîã ïåðéà ïéìà

 øâà ïåì úéà ïåäéðéâá å÷áùã ïéðá ïåðéàã ïéðá
 ïåäìã ïäáà ïéúøé åäééðéâáå àîìò àåääá áè

á÷ éæç àú äåî÷åàå àîìò àåääá à÷ìåç" ä
à àîìò éàäá ïéðìéà òèð àì úåàé åçìöà é

 ïéðîæ äîë åìéôà ïåì ìúùå ïåì ø÷òà åçìöà
á÷ã éåçøà ìë êë ïéâáå" àð÷úàìå áèì åäìë ä

àîìò:  
שהרי ". בא אל אשת אחיך ויבם אותה"

, יהודה וכל השבטים היו יודעים את זה
 äúåà íáéå êéçà úùà ìà àá)àøá çì úéù

ç ( àø÷òå àã éòãé ååä ïéèáù åäìëå äãåäé àäã

                                                           

ל תועלת היבום של אשת הצדיק הוא לאיש אחר שמת בלא בנים "ר. הר הואומז) ב"הרש( מדרש רות א
ה הנשמה "ה וטרם שמת הצדיק ההוא מסתיר הקבזולא נתיבמה אשתו אז אותה נשמה מתתקנת ביבום 

 ).א"נ( במקום מיוחד שלא ישלטו בה וכדמסיק ההיא
 ##*ופורקא  ב
 ).א"נ) (מ"א( ליבם את אשתו רק כדי שיושלם ההוא אתר צ"ל הצדיק כבר ירש מקומו הראוי לו וא" רג

 .ו" דפ– )א וחייס"ס( ד
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משום שאותו , ועיקר הדבר והקם זרע
הזרע צריך לתקן את הדבר ולגלם גלם 

זהו ,  משרשו כראוילתקון שלא יפרד הזרע
וכשנתקן ". ואדם על עפר ישוב"שכתוב 

אלו משתבחים בעולם , אחר כך כראוי
משום שהקדוש ברוך הוא רוצה , ההוא
ושבח אני את המתים "ולכן כתוב , בהם

מן החיים אשר המה "דוקא , "שכבר מתו
כמו שנאמר ". עדנה"מה זה ". חיים עדנה

וב יש"וכתוב , "אחרי בלותי היתה לי עדנה"
וטוב משניהם את אשר עדן . "לימי עלומיו

אשר לא ) שלא שב לימי עלומיו(, לא היה
ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת 

וטוב משניהם את אשר עדן לא ". "השמש
ולא צריך , שלא שב לימי עלומיו, "היה

משום , ולא סובל חטאים ראשונים, להתקן
  שהקדוש ברוך הוא

 êéøèöà òøæ àåääã ïéâá òøæ í÷äå àúìîã
 àìã àðå÷úì àîìåâ íìâîìå äìî àð÷úúàì

ää úåàé à÷ãë äéùøùî àòæâ ùøôúé" ã) áåéà
åè ãì (÷úúî ãëå áåùé øôò ìò íãàåð øúáì ï

 ïéâá àîìò àåääá ïéçáúùî ïéìà úåàé à÷ãë
á÷ã"åäá éòøúà ä áéúë êë ïéâáå )á ã úìä÷ (

 ïî à÷éã åúî øáëù íéúîä úà éðà çáùå
 øùà íééçä>äîä <)íä( íééç >äðãò< éàî 

 øîà úàã äîë äðãò)áé çé úéùàøá ( éøçà
 áéúëå äðãò éì äúéä éúåìá)äë âì áåéà ( áåùé

 äéä àì ïãò øùà úà íäéðùî áåèå åéîåìò éîéì
)]ð"à [åéîåìò éîéì áù àìã (àø àì øùà úà ä

 áåèå ùîùä úçú äùòð øùà òøä äùòîä
 éîéì áù àìã äéä àì ïãò øùà úà íäéðùî
 ïéáåç ìéáñ àìå àð÷úúàì êéøèöà àìå åéîåìò

á÷ã ïéâá éàîã÷"ä  
  çô÷/à  א/קפח

קן בעולם ההוא ונתן לו מקום מת
ובכן ראיתי " ,בא וראה מה כתוב. כראוי

 משום , כמו שנאמר,' וגו"ריםורשעים קב
רוך הוא עושה חסד ולא רוצה שהקדוש ב

 וכל . אלא כמו שנתבאר,לכלות את העולם
דרכיו כולם אמת וזכות להיטיב להם 

 אשרי חלקם של ,בעולם הזה ובעולם הבא
 ,הצדיקים שהם הולכים בדרך האמת

  ".צדיקים יירשו ארץ"עליהם כתוב 

 à÷ãë àîìò àåääá àð÷úî øúà äéì áäé
 áéúë äî éæç àú úåàé)é ç úìä÷ (å éúéàø ïëá

 íéøåá÷ íéòùø]åâå'[á÷ã ïéâá øîúàã äîë " ä
 äîë àìà àîìò äàöùì àòá àìå åáéè ãéáò

 åëæå èåù÷ åäìë éåçøà ìëå øîúàã> àáèåàì
éúàã àîìòáå àîìò éàäá åäì< ïåä÷ìåç äàëæ 

é÷éãöãé áéúë åäééìò èåù÷ çøàá éìæà ïåðéàã à
)èë æì íéìäú (õøà åùøéé íé÷éãö] åâå'[:  

אשר עשה וימת גם ' בעיני הוירע "
בבוקר זרע את " , רבי חייא פתח".תווא

 בא וראה .' וגו"זרעך ולערב אל תנח ידך
כמה ראוי לאדם להזהר מחטאיו ולהזהר 

 משום ,במעשיו לפני הקדוש ברוך הוא
שכמה שלוחים וכמה ממונים הם בעולם 
שהם הולכים ומשוטטים ורואים את מעשי 

 ,)ח עליהם"ז(בני האדם ומעידים עליו 
 בכל אותם ,ובא וראה. והכל כתובים בספר

 ,החטאים שנטמא בהם האדם בעולם הזה
זהו חטא שנטמא בו אדם יותר בעולם הזה 

 שוא מי ששופך זרעו ל,ובעולם הבא
 ,ומוציא זרע לחנם ביד או ברגל ונטמא בו

כי לא אל חפץ רשע אתה לא "כמו שנאמר 
לא צה ויבגלל זה לא נכנס למח". יגורך רע
 כמו ,אר פניו של עתיק יומיןורואה ת

åäé éðéòá òøéå"åúåà íâ úîéå äùò øùà ä 
) çì úéùàøáé ( çúô àééç éáø)å àé úìä÷ (

åâå êãé çðú ìà áøòìå êòøæ úà òøæ ø÷áá ' àú
 éåáåçî àøäãæàì ùð øáì äéì éæçúà äîë éæç

á÷ éî÷ éåãáåòá àøäãæàìå" ïçéìù äîëã ïéâá ä
 ïðîî äîëå>ïåðéà<ùå ïéìæà ïåðéàã àîìòá éé ïéè

 éåìò ïéãäñå àùð éðáã ïåäéãáåò ïàîçå)ð"à 
åäééìò ( ïåðéà ìëá éæç àúå ïéáéúë àøôñá àìëå

 àã àîìò éàäá ùð øá åäá áàúñàã ïéáåç
ùð øá äéá áàúñàã àáåç åäéàà éàäá øéúé 

 äéòøæ ãéùåàã ïàî éúàã àîìòáå àîìò
 àìâøá åà àãéá àðâîì àòøæ ÷éôàå àéð÷éøá

 øîà úàã äîë äéá áàúñàå)ä ä íéìäú ( éë
éâá òø êøåâé àì äúà òùø õôç ìà àì àì àã ï

                                                           

ט שזה "ד ועוד לקמן דף רי"ע ש"ז ג"כ הוי ע"וא' ז וכו"ש בנדה דחייב מיתה ושופך דמים וכאלו עע" כמא
 ).א"נ(כ ודאי אסתאב יתיר " אד שהורג בניו"יותר מש
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 וכתוב ,"לא יגורך רע" כתוב כאן ,שלמדנו
 ולכן ,"'ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה"

 אשרי חלקו של ".ידיכם דמים מלאו"כתוב 
האיש שירא מרבונו ויהיה שמור מדרך 

  .ק ביראת רבונוו ויטהר עצמו לעס,רעה

 ïéîåé ÷éúò éôà øáñ éîç àìå àãåâøôì ìàò
 áéúëå òø êøåâé àì àëä áéúë ïðéðúã äîë

)æ çì úéùàøá ( éðéòá òø äãåäé øåëá øò éäéå
åäé" ä>ïéâáå <)éðéâáå( áéúë êë )åè à äéòùé (

 ìéçãã ùð øáã äé÷ìåç äàëæ åàìî íéîã íëéãé
 äéîøâ éëãéå àùéá çøåàî øéèð àäéå äéøàîì

úùàìäéøàîã åìéçãá àìã:  
 ,"בבוקר זרע את זרעך" ,בא וראה

 זהו בזמן ,"בבוקר" .הפסוק הזה בארוהו
 אז ,נעוריו] ימיב[שאדם עומד בכחו ויהיה 

 , להוליד בנים עם אשה שראויה לועסוקי
שהרי אז ". בבוקר זרע את זרעך"שכתוב 

כחצים ביד גבור " כמו שנאמר ,הוא הזמן
כול ללמד אותם  משום שי,"כן בני הנעורים

 ויהיה לו שכר טוב ,דרכי הקדוש ברוך הוא
אשרי הגבר אשר " שכתוב ,לעולם הבא

מלא את אשפתו מהם לא יבושו כי ידברו 
 בעולם "לא יבושו" ".את אויבים בשער

 בזמן שבעלי הדין יבואו לקטרג ,ההוא
 שאין לך שכר טוב בעולם ההוא כמו ,עליו

כי ההוא שמלמד את בנו יראת רבונו בדר
  .התורה

 êòøæ úà òøæ ø÷áá éæç àú)å àé úìä÷ ( éàä
 ùð øáã àðîæá àåä àã ø÷áá äåî÷åà àø÷
 ìãúùà ïéãë åîéìåòá àäéå äéìéçá íéé÷úà
 ø÷áá áéúëã äéì àéæçã àúúéàá ïéðá àãìåàì
 úàã äîë åäéà àðîæ ïéãë àäã êòøæ úà òøæ

 øîà)ã æë÷ íéìäú ( éðá ïë øåáâ ãéá íéöçë
 ïéâá íéøåòðäá÷ã éåçøà åäì óìéîì ìéëéã" ä

 áéúëã éúàã àîìòì àáè àøâà äéì àäéå) íù
ä ( àì íäî åúôùà úà àìî øùà øáâä éøùà

 åùåáé àì øòùá íéáéåà úà åøáãé éë åùáé
 ïåúéé àðéãã ïåäéøàîã àðîæá àîìò àåääá
 àåääá àáè àøâà êì úéìã éåìò àâøè÷ì
 äéøîã åìéçã äéøáì äéì óéìåàã àåääë àîìò

áàúééøåàã éåçøà:  
 שכתוב ,אמר באברהםנבא וראה מה 

כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת "
לעשות צדקה ' ביתו אחריו ושמרו דרך ה

מת לו י ועל כן אותה הזכות קי,ומשפט
ולכן . בעולם ההוא אצל כל בעלי הדין

ולערב אל תנח " ".בבוקר זרע את זרעך"
 שהוא הזמן , אפילו בימי הזקנה,"ידך

 ,י לילא יאמר כבר עסקתי וַד( .שאדם זקן
 וכעת שאני זקן ,או כבר עסקתי ואיני יכול

אל תנח " , מה כתוב) ועם כל זה.איני רוצה
 , למה. לא יניח מלהוליד בעולם הזה".ידך

 .משום שלא תדע איזה יכשר הזה או זה
 כדי שיעמדו בשבילו ,"לפני האלהים"

' הנה נחלת ה" כתוב זהועל . בעולם ההוא
 הצד של העולם , זהו צרור הנשמות,"בנים
 ולנחלה הזו מי מזכה את האדם .הבא

 אותם . הבנים,'להיכנס לאותה נחלת ה
 ועל כן ,'הבנים מזכים אותו לנחלת ה

למד ואשרי אותו האיש שמזכה אותם 
  .אותם דרכי התורה כמו שנתבאר

 áéúëã íäøáàá øîà äî éæç àú) úéùàøá
èé çé (à ïòîì åéúòãé éë úàå åéðá úà äåöé øù

åäé êøã åøîùå åéøçà åúéá" ä÷ãö úåùòì ä
 àåääá äéì àîéé÷ åëæ àåää àã ìòå èôùîå
 ø÷áá êë ïéâáå àðéãã ïåäéøàî ìë éáâì àîìò
 éîåéá åìéôà êãé çðú ìà áøòìå êòøæ úà òøæ

 ùð øá áéñã àðîæ åäéàã äð÷æã)]ð"à [ àîéé àì
å úéìãúùà øáë åà éì éãå úéìãúùà øáë àì

 ìë íò éòá àðà úéì áéñ àðàã àúùäå àðìéëé
àã ( áéúë äî)å àé úìä÷ ( àì êãé çðú ìà

 ïéâá àîòè éàî àîìò éàäá àãìåàìî ÷åáùé
éäìàä éðôì äæ åà äæä øùëé äæéà òãú àìã" í

 áéúë àã ìòå àîìò àåääá äéðéâá ïåîå÷éã ïéâá
)â æë÷ íéìäú (åäé úìçð äðä" àøåøö àã íéðá ä

øèñ àúîùðã ïàî äìçð éàäìå éúàã àîìòã à
åäé úìçð àåääá àìòàì ùð øáì äéì éëæ" ä

åäé úìçðì äéì ïàëæ ïéðá ïåðéà íéðá" àã ìòå ä
 ïåì éëæã ùð øá àåää äàëæå éåçøà ïåì óéìåé

øîúàã äîë àúééøåàã:  
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 בא .' וגו,ותסר בגדי אלמנותה מעליה"
 וכי תעלה על , תמר היתה בת כהן,וראה

 ,ה כדי לזנות עם חמיהדעתך שהיא הלכ
 אלא היא .שהרי צניעות נמצאה בה תמיד

 שהרי , ובחכמה עשתה את זה,היתה צדקת
 אלא ,היא לא הפקירה את עצמה אליו

 ,משום שידעה ידיעה ובחכמה התבוננה
 חסד )עמו(ועל כן היא באה אליו לעשות 

 ועסקה )בפרהסיא( ועל זה באה ,ואמת
עה  משום שהיא יד,בא וראה. בעסק הזה

 הקדוש ברוך הוא ,ידיעה ועסקה בעסק זה
עשה שם סיוע במעשה ההוא ומיד 

   והכל היה ,התעברה

åâå äéìòî äúåðîìà éãâá øñúå ') úéùàøá
ãé çì (ïäë úá øîú éæç àúà úåä ]éëå[ à÷ìñ 

 àäã äåîç íò äàðæàì ïéâá àìæà éäéàã êúòã
 éäéà àìà øéãú äá úçëúùà àúåòéðö éäéà

 äîëçáå úåä ú÷ãö àì éäéà àäã éàä úãáò
 úòãé äòéãéã ïéâá àìà äéáâì äîøâ úø÷ôà
 äéáâì úúà éäéà àã ìòå úìëúñà àúîëçå

 ãáòîì)äéîò(á úúà àã ìòå èåù÷å åáéè 
)äéãäìúìãúùàå à÷ñòì  (] úìãúùàåà÷ñòá [

 úìãúùàå äòéãé úòãé éäéàã ïéâá éæç àú àã
á÷ àã à÷ñòá" àåääá ïîú àòåéñ ãáò ä
úøáòúàå àãáåòäåä àìëå ãéî   

  çô÷/á  ב/קפח
 למה הקדוש ברוך , ואם תאמר.ממנו

 ,הוא לא הביא אותם בנים מאשה אחרת
כה למעשה י אלא ודאי שהיא הצר.למה מזו

  .הזה ולא אשה אחרת

á÷ éúééà àì éàîà àîéú éàå äéðî" ïåðéà ä
 éàãå àìà àã ïî éàîà àøçåà àúúàî ïéðá

çà àúúà àìå àã àãáåòì àëéøèöà éäéààø:  

שתי נשים היו שמהן נבנה הזרע של 
 ובאו מהן דוד המלך ושלמה המלך ,יהודה

 ושתי הנשים הללו זו .ומלך המשיח
 תמר ורות שמתו בעליהן , זודוגמתכ

תמר .  והן עסקו למעשה הזה,בראשונה
 שהוא יותר קרוב לבניו ,עסקה אצל חמיה

כי " שכתוב , למה היא עסקה אצלו.שמתו
היא לא נתנה לו ראתה כי גדל שלה ו

 ומשום זה עסקה במעשה הזה ,"לאשה
 ואחר כך עסקה ,רות מת בעלה. אצל חמיה

ותגל " שכתוב ,במעשה הזה אצל בעז
 ואחר כך , ועסקה עמו,"תיו ותשכבומרגל

 למה לא , ואם תאמר.הולידה את עובד
 אלא ודאי היא ,יצא עובד מאשה אחרת

 אלו ם ומשתי.צרכה ולא אשה אחרתוה
 ושתיהן עשו ,ן זרעו של יהודהנבנה ונתק

לעשות חסד עם אותם המתים ו ,בכשרות
וזהו כמו . לתקן את העולם לאחר מכן

ושבח אני את המתים שכבר "שנאמר 
 לא היה , שהרי כשהיו חיים בהתחלה,"מתו

 ).ח ואחר כך היה בהם שבח"ז(בהם שבח 
ושתיהן עסקו לעשות חסד ואמת עם 

ע י והקדוש ברוך הוא סי,אותם המתים
 אשרי מי . והכל היה כראוי,באותו המעשה

 כמו שנאמר ,שעוסק בתורה יומם ולילה

 äãåäéã àòøæ éðáúà åäééðîã ååä ïéùð ïéøú
 àëìîå àëìî äîìùå àëìî ãåã åäééðî åúàå

 àã ïéùð ïéøú ïéìàå àçéùî øîú àãã àðååâë
 åìãúùà ïåðéàå àúéîã÷á åäééìòá åúéîã úåøå
 åäéàã äåîç éáâì úìãúùà øîú àã àãáåòì
 éäéà àîòè éàî åúéîã éåðáì øéúé áéø÷

 áéúëã äéáâì úìãúùà)ãé çì úéùàøá ( éë
 äùàì åì äðúð àì àéäå äìù ìãâ éë äúàø

ìãúùà àã ïéâáå>ú< äåîç éáâì àã àãáåòá 
ìå äìòá úéî úåø àã àãáåòá úìãúùà øúá

 áéúëã æòáã äéáâì)æ â úåø ( åéúåìâøî ìâúå
 äéì úãéìåà øúáìå äéãäá úìãúùàå áëùúå
 àúúàî ãáåò ÷éôð àì éàîà àîéú éàå ãáåòì
 àúúà àìå úëéøèöà àéä éàãå àìà àøçà
 àòøæ ììëúùàå éðáúà ïéìà ïéøúîå àøçà

 åãáò úåøùëá åäééååøúå äãåäéãå åáéè ãáòîì
ðéà íò àãå øúáì àîìò àð÷úúàì àééúéî ïå

 øîúàã äîë àåä)á ã úìä÷ ( úà éðà çáùå
 àúéîã÷á ïééç ååä ãë àäã åúî øáëù íéúîä

 àçáù åäá äåä àì>ð"à åäá äåä øúáìå 
àçáù< èåù÷å åáéè ãáòîì åìãúùà åäééååøúå 

                                                           

הרים על העריות ונתחייבה ז מונ"בל ד"ת והרי שומרת יבם היתה ואינה במיתה וי"וא.  בתו של שםא
 ).א"נ) (ח"ז(נ ואמר תמות בשריפה כדין בת כהן "כב' מית
 וגם פן ימות שלה וישאר ןל כדי שיצאו ממנו מלך המשיח גם כדי לתקן שני נשמות של ער ואונ" רב

  ).א"נ) (מ"א(דה בלא בן ויה
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ר ווהגית בו יומם ולילה למען תשמ"
לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את 

  .' וגו"ךידרכ

á÷å àééúéî ïåðà íò" àìëå àãáåò àåääá òééñ ä
àã ïàî åäéà äàëæ úåàé à÷ãë äåä ìãúù
 øîà úàã äîë àéìéìå àîîé àúééøåàá) òùåäé

ç à ( úåùòì øåîùú ïòîì äìéìå íîåé åá úéâäå
åâå êéëøã úà çéìöú æà éë åá áåúëä ìëë':  

 "ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר"
ויכר יהודה " ,מה כתוב למעלה( .'וגו

 ,' וגו"הכר נא" הוא אמר לאביו ".ויאמר
והנה תאומים "תוב  וכ".ויכר יהודה"ועל כן 
דם לכן אחים ו תאומים היו מק,"בבטנה

 אלא , לא כך נשמע, רבי חזקיה אמר.היו
 לכן , אמר רבי אבא.בנים אחרים נולדו

 בא וראה .א האבדה שנאבדהועסקה למצ
ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו " ,מה כתוב

 רמז כאן ".ותאמר מה פרצת עליך פרץ
 ,יוהתפרצות ראשונה שפרץ זה שמת על

 התפרצות ,"פרצת עליך"ממשמע שכתוב 
 ולכן ,בגלל שהצטרכת להטריח לאדונך

מות עובדי והתפרצות תעשה בשאר א
ויקרא " ועל זה ,עבודת כוכבים ומזלות

 ולאחר שכל מעשה של יהודה ".שמו פרץ
 והוא גרם לו ,נאמר שיהודה מכר לו ליוסף

 שאם יהודה היה אומר נחזיר אותו ,לכל זה
 ועל זה , עושים לו אחיו כך היו,לאבינו

 .הורידו אותו אחיו משלטונו שעליהם
 חזר ,לה מאחיו ובא עליו כל זהיולבסוף שג

 מה זה ")ויוסף הורד מצרימה"ואמר 
 שהסכים הקדוש ברוך הוא לאותו ,"הורד"

] עליו[המעשה לקיים את הגזרה שלו שגזר 
ידוע תדע כי גר יהיה " שכתוב ,בין הבתרים

 לצד החטא ,"יקנהו פוטיפרו" .' וגו"זרעך
  .קנה אותו

åâå øôéèåô åäð÷éå äîéøöî ãøåä óñåéå' 
)à èì úéùàøá()  ìéòì áéúë äî)åë çì íù (

 àð øëä éåáà éáâì øîà åäéà øîàéå äãåäé øëéå
åâå'à áéúëå äãåäé øëéå àã ìòå )æë íù ( äðäå

ååä ïéîåàú äðèáá íéîåàúá ïéçà àðã úîã÷î 
àì øîà äé÷æç éáø ååä ïéðá àìà éëä òîúùà å

à åãéìéúà ïéðøçà" úìãúùà êë ïéâá àáà ø
 áéúë äî éæç àú ãéáàúàã àãáåà àçëùàì

)èë íù ( øîàúå åéçà àöé äðäå åãé áéùîë éäéå
 äàîã÷ àúåöéøô àëä æîø õøô êéìò úöøô äî

 áéúëã òîùî äéìò úéîã àåää õéøôã)íù (
 àçøèàì úëéøèöàã ïéâá àúåöéøô êéìò úöøô

øîì ïéîò øàùá ãéáòú àúåöéøô êë ïéâáå ê
åëòò" ìëã øúáìå õøô åîù àø÷éå àã ìòå í

 óñåéì äéì ïéáæ äãåäéã øîúà äãåäéã àãáåò
 éàä ìëì äéì íéøâ åäéàå]éàã) [éàå( äåä äãåäé 

 éåçà äéì ïéãáò ååä àðåáàì äéì øãäð øîà
>éëä<äéì åúçð àã ìòå â àúåðèìùî éåçà 

àî éìâúàã øúáì åäééìòã ìë äéìò àúàå éåç
äîéøöî ãøåä óñåéå øîàå øãäà àã ( ãøåä éàî

á÷ íëúñàã" äøæâ àîéé÷ì àãáåò àåääá ä
 áéúëã íéøúáä ïéá øæâã äéìéã)íùâé åè  ( òåãé

åâå êòøæ äéäé øâ éë òãú ' øèñì øôéèåô åäð÷éå
äéì äð÷ äàèçã:  

האמר לחרס ולא יזרח " ,פתח ואמר
 שבעה , בא וראה".םוובעד כוכבים יחת

 øîàå çúô)æ è áåéà ( çøæé àìå ñøçì øîåàä

                                                           

 ).א"נ) (ב"הרש(יה לו גריס "והרח. א"ד' עי ).א"ד(ק "ג מהרמ" כל זה לא
' ן רבתי הוא עם מספר ד"ק הוא גם אונן ועוד אונן בנו" במחש וזר"ן רי" שמילוי ער הוא כמנין פרץ עייב

 פרץ וזרח היו גלגול ער ואונן ביאור דבריו כי). י"בכ”הרמז ע(ת "ש ח"ן רי"וי זרח דילא וכן מי"אותיות תשס
' ישב מה ששאל הרתובזה י. ן"ח ושם הביא מליצת הרמב"מהרלנ כ בתשובת"הר וכוהז' וכמו שנראה מל

ה "ובהא ניחא דהם הם פרץ וזרח וזש. ש"ה בפסקים וכתבים למה הוזכרו ער ואונן בפרשה פינחס ע"ת
' רבתי פי' בנ”ש הרמז ע"ומ. ודה ודוק היטבוימת ער ואונן ויהיו בני יהודה שאחר מיתתם ויהיו בני יה

 ).א"נ) (ן"מאי.(ק"ש ודו"ן ת"ן שהנו"ק זע"ב דאי"בא
 ראיתי כתוב כי מה שכתוב ביהודה והיה בכזיב בלדתה אותו מה שלא נאמר בראשונים להודיע שעד ג

נולד שלה הלך דוהו אחיו לפיכך לא היו לו בנים כהוגן וגרם העון ומתו אבל כשנעכשיו היה עומד בנדויו ש
ב אמרו וירד "מ' ר פ"בש ).א"ד( קיום הלכזיב לפייס את אחיו שיתירוהו מנדויו והתירוהו ולפיכך היה לשל

ת גימטריא נדוי "ת ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו ר"ש ואפשר לרמוז ר"יהודה שנדוהו אחיו ע
 ).א"נ) (ן"מאי(ק "ודו

 ).א"נ) (ב"הרש(עשה סריס ונקרא פוטיפרע כי שמו פוטיפר ולכך נ ).א"ד( קנאו לעבירה למשכב זכור ד
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 ,כוכבים עשה הקדוש ברוך הוא ברקיע
ובכל רקיע ורקיע יש כמה שמשים ממונים 

משום שאין . לשמושו של הקדוש ברוך הוא
נה שאין לו עבודה ומש או ממלך ַש

 ועומדים כל אחד ואחד ,מוש לאדונויוש
 וכל אחד ,מוש שנתמנה בויעל אותו הש

מהם שמשמשים , יודע עבודתו לשמש
מפקדים בעולם על כל בשליחות רבונם ו

 , ומהם שמשבחים אותו,מעשי בני האדם
 ואף על גב . מפקדים על השירה)הרי(והם 

 אין לך כל חיל ,שהם מפקדים על זה
בשמים וכוכבים ומזלות שכולם לא 

שהרי . משבחים את הקדוש ברוך הוא
 אז נפרדים שלשה ,בשעה שנכנס הלילה

 ובכל ,צדדי מחנות לשלשת צדדי העולם
 וכולם , אלף אלפים ורבוא רבבותצד וצד

  ממונים על 

 ãáò àéáëë äòáù éæç àú íåúçé íéáëåë ãòáå
á÷" äîë äéá úéà àòé÷øå àòé÷ø ìëå àòé÷øá ä

á÷ì äéì àùîùì ïéðîî ïéùîù" êì úéìã ïéâá ä
 àùåîùå àðçìåô äéì úéìã àðîî åà àùîù

 ìë éîéé÷å äéøàîì àùåîù àåää ìò ãçå ãç
 àùîùì äéúãéáò òãé ãç ìëå äéá àã÷ôúàã
 ïã÷ôúàå ïåäéøîã àúåçéìùá éùîùî ïåäðî

àùð éðáã ïåäéãáåò ìë ìò àîìòáà à÷ã ïåäðîå 
 ïåðéàå äéì ïéçáùî)àä (àúøéù ìò ïã÷ôúàá 

 ìë êì úéì éàäá ïã÷ôúà ïåðéàã áâ ìò óàå
 ïçáùî àì åäìëã éìæîå ïéáëëå àééîùá àìéç

á÷ì äéì" ïéãë àéìéì ìàòã àúòùá àäã ä
 àîìò éøèñ úìúì ïééøùî ïéøèñ úìú ïùøôúà
 ïááø àåáøå ïéôìà óìà àøèñå àøèñ ìëáå

ìò ïðîî åäìëå  
  èô÷/à  א/קפט

 וחיה קדושה ,שלשה מחנות הם. השירה
 וכולם ,נה עליהם ועומדת עליהםואחת ממ

 עד שבא ,משבחים את הקדוש ברוך הוא
 כל אותם שבצד ,קרו כשבא הב.קרוהב

 כולם ,דרום וכל הכוכבים שמאירים
 ,משבחים ואומרים שירה לקדוש ברוך הוא

קר ויריעו וכבי בוברן יחד כ"כמו שנאמר 
 ,"קרוכבי בוברן יחד כ" ".כל בני אלהים

 כמו שנאמר ,אלו הכוכבים שבצד דרום
ויריעו כל בני " ".וישכם אברהם בבוקר"

ללו  אלו הם שבצד שמאל שנכ,"אלהים
לוקחים  וישראל ,קרוואז מאיר הב. בימין

 ,שירה ומשבחים לקדוש ברוך הוא ביום
שלש פעמים ביום כנגד שלש פעמים של 

 עד , ועומדים אלה כנגד אלה.הלילה
שמתעלה כבודו של הקדוש ברוך הוא ביום 

 והקדוש ברוך הוא מתעלה ,ובלילה כראוי
אותה החיה הקדושה ו. בשש הללו

 עומדת על ישראל ,להשעומדת עליהם למע
 , מה כתוב בה.למטה כדי לתקן הכל כראוי

ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק "
 אלו אותם ,"ותתן טרף לביתה" ".תיהולנער

 אלו ,"וחק לנערתיה" .המחנות שלמעלה

 àúåéç ãçå ïåðéà ïééøùî úìú àúøéù
 à÷ åäìëå åäééìò àîéé÷å åäééìò àðîî àùéã÷

á÷ì äéì ïçáùî" éúà ãë àøôö éúàã ãò ä
 éøäðã àéáëë ìëå íåøã øèñáã ïåðéà ìë àøôö

á÷ì àúøéù éøîàå ïçáùî åäìë" úàã äîë ä
 øîà)æ çì áåéà (éáëë ãçé ïøá ìë åòéøéå ø÷á 

éäìà éðá" àéáëë ïéìà ø÷á éáëë ãçé ïøá í
 øîà úàã äîë íåøã øèñáã)æë èé úéùàøá (

éäìà éðá ìë åòéøéå ø÷áá íäøáà íëùéå" í
àìàîù øèñáã ïåðéà ïéìàâ àðéîéá åìéìëúàã 

 ïçáùîå àúøéù éìèð ìàøùéå øéäð àøôö ïéãëå
á÷ì äéì" ìá÷ì àîîéá ïéðîæ úìú àîîéá ä
éðîæ úìú ãò ïéìà ìéá÷ì ïéìà ïéîéé÷å àéìéìã ï

 àø÷é ÷ìúñéã>ã<á÷" à÷ãë àéìéìáå àîîéá ä
á÷å úåàé" àåää ïéìà úéùá åäá ÷ìúñà ä

 àìéòì åäééìò àîéé÷ã àùéã÷ àúåéç)å( àîéé÷
 à÷ãë àìë àð÷úàì ïéâá àúúì ìàøùé ìò

 áéúë äî úåàé>äá<) åè àì éìùî ( ãåòá í÷úå
øòðì ÷çå äúéáì óøè ïúúå äìéì ïúúå äéúå

 ÷çå àìéòìã ïééøéùî ïåðéà ïéìà äúéáì óøè
                                                                                                                                                                                     

ב "ה ח"דע(בהיכלות ' הם ממונים על כל שכר ועונש שבעולם הנשמות וכן בכל הנהגת עולם הזה עי א
 ).ב"כט ע
והוא , הרי הוא החיות והשפע לכל העולמות' י ממשיכים גילוי של אור יחודו ית"שע, ענין השיר הוא ב

 ).ב"ב כט ע"ה ח"דע(ויה בישראל עבודת המלאכים התל
פ ברן יחד ככבי חסד אז מתחברים להם ריעים בני " אפשר דמפרש ויריעו מלשון רעים אהובים והג

 ).א"נ(טר שמאלא סהאלקים דב
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 ולכן כבודו של .המחנות של ישראל למטה
 ,הקדוש ברוך הוא מתעלה מכל הצדדים

 )הוא( היה  הכל, ועל כן,ממעלה וממטה
  .עומד ברשותו והכל הוא ברצונו

 êë ïéâáå àúúì ìàøùéã ïééøùî ïéìà äéúåøòðì
á÷ã àø÷é" àúúîå àìéòî ïéøèñ ìëî ÷ìúñà ä

 äåä àìë àã ìòå>ð"àåä à< àîéé÷ äéúåùøá 
äéúåòøá åäéà àìëå:  

 רבי שמעון ,"האמר לחרס ולא יזרח"
אלו  ,"ובעד כוכבים יחתם" . זה יוסף,אמר

ואחד עשר כוכבים " שכתוב בהם ,הם אחיו
 ,"האמר לחרס" , דבר אחר".ימשתחוים ל

ולא " .זה יעקב בשעה שאמרו לו הכר נא
 . בשעה שהסתלקה ממנו השכינה,"יזרח

 משום בניו נחתם ,"םוובעד כוכבים יחת"
חשך והכוכבים נ השמש ,ונסתם האור שלו

 ובא . משום שיוסף נפרד מאביו,לא האירו
 מאותו היום של אותו המעשה של ,וראה
 ונשאר ,ש המטהישמת נפרד יעקב מ,יוסף

  .ל עד אותו היום שהתבשר בשורת יוסףֵבַא

 çøæé àìå ñøçì øîåàä)æ è áåéà ( ïåòîù éáø
 ïåðéà ïéìà íåúçé íéáëåë ãòáå óñåé àã øîà

 åäá áéúëã éåçà)è æì úéùàøá ( øùò ãçàå
çì øîåàä øçà øáã éì íéåçúùî íéáëåë ñø

 åì åøîàã àúòùá á÷òé àã)áì íù ( àð øëä
 äéðî àúðéëù ú÷ìúñàã àúòùá çøæé àìå
 íéúñàå íúçúà éåðá ïéâá íåúçé íéáëë ãòáå
 åøéäð àì àéáëëå êùçúà àùîù äéìéã àøåäð

éåáàî ùøôúà óñåéã ïéâáà àåääî éæç àúå 
 á÷òé ùøôúà óñåéã àãáåò àåääã àîåé

ä ãò àìáà øàúùàå àñøòã àùåîùî àåä
óñåéã äøåùá øùáúàã àîåé:  

את יוסף ויהי איש מצליח ויהי ' ויהי ה"
אהב ' כי ה" , רבי יוסי פתח.'בבית אדניו וגו

משפט ולא יעזוב את חסידיו לעולם 
 . הפסוק הזה בארוהו באברהם".נשמרו

.  והרי נתבאר, כתוב חסידו,"את חסידיו"
 , בכל מקום שהצדיקים הולכים,בא וראה

הוא שומר אותם ולא עוזב הקדוש ברוך 
גם כי אלך בגיא צלמות " דוד אמר .אותם

לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך 
 בכל מקום שהצדיקים .' וגו"ומשענתך

 השכינה הולכת עמהם ולא עוזבת ,הולכים
יוסף הלך בגיא צלמות והורידו . אותם

 זהו , השכינה היתה עמו,אותו למצרים
שכינה  ומשום ש".את יוסף' ויהי ה"שכתוב 

 בכל מה שהיה עושה היה ,היתה עמו
 שאפילו מה שהיה בידו והיה .מצליח בידו

 היה ,ת אחרצורהמבקש אותו אדונו ב
מתהפך בידו לאותה הצורה שרצון אדונו 

ניו כי ווירא אד" כמו שנאמר ,היה רוצה בה
מצליח ' אתו וכל אשר הוא עשה ה' ה

  ".אתו' כי ה" , ודאי"מצליח בידו" ,"בידו

 éäéååäé" éäéå çéìöî ùéà éäéå óñåé úà ä
åâå åéðåãà úéáá ')á èì íù ( çúô éñåé éáø

)çë æì íéìäú (ä éë ' úà áåæòé àìå èôùî áäåà
 äåî÷åà àø÷ éàä åøîùð íìåòì åéãéñç

 íäøáàá>åéãéñç úà<  øîúà àäå áéúë åãéñç
á÷ éìæà àé÷éãöã øúà ìëá éæç àú" ïåì øéèð ä

 øîà ãåã ïåì ÷éáù àìå)íùã âë  ( êìà éë íâ
 êèáù éãîò äúà éë òø àøéà àì úåîìö àéâá

åâå êúðòùîå ' àúðéëù éìæà àé÷éãöã øúà ìëá
 àéâá ìæà óñåé ïåì ÷éáù àìå ïåäîò àìæà

äéîò úåä àúðéëù íéøöîì äéì åúçðå úåîìöá 
ää" ã)á èì úéùàøá (åäé éäéå" ïéâáå óñåé úà ä

äåä ãéáò äåäã äî ìëá àúðéëù äéîò úåäã 
 äåäå äéãéá äåäã éàî åìéôàã äéãéá çìöî
 êôäúî äåä àøçà àðååâá äéøàî äéì òáú
 éòø äåä äéøàîã àúåòøã àðååâ àåääì äéãéá

 øîà úàã äîë äéá)â íù (åäé éë åéðåãà àøéå" ä
åäé äùåò àåä øùà ìëå åúà" åãéá çéìöî ä

åäé éë éàãå åãéá çéìöî"åúà ä:  
ו לא את'  וידע אדניו כי ה,בא וראה

 שהרי בעינו היה ,"וירא אדניו" אלא ,כתוב
רואה מעשה נסים בכל יום שהקדוש ברוך 

åäé éë åéðãà òãéå éæç àú" áéúë àì åúà ä
 àãáåò éîç äåä éåðéòá àäã åéðãà àøéå àìà

                                                           

תום מקורו שלא נזדווג ובעד ככבים בשביל מה שעשו הככבים שהם השבטים ח הוא פירוש אחר יא
 ).א"נ) (ח"ז(ונפיק ק שלא יהא נגד "יתתום מבועו ואות ב

ל כי מצרימה "ר דוד חניליוו ז" עיר וקדיש במהלפ ויוסף הורד מצרימה ורמז הרב המקוב"ל ע" וכמשזב
 ).א"נ) (ן"מאי(ד ואפשר שזה שאמר הכתוב הבאים מצרימה את יעקב "גימטריא שכינה עכ
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את בית ' ויברך ה" ועל כן ,הוא עושה בידו
 הקדוש ברוך הוא ".המצרי בגלל יוסף
 ובגללם הוא שומר את ,שומר את הצדיקים

 שהרי הרשעים מתברכים משום ,הרשעים
 את' ויברך ה" כתוב דוגמא זו כ.הצדיקים
 בעבור ארון )הגתי( "םובד אדובית ע

 ,הצדיקיםבגלל אחרים מתברכים . האלהים
 , בזכותם)א להנצל"ס(והם לא יכלו להזון 

 , יוסף התברך אדונו בגללו.והרי פרשוה
נצל ממנו בזכותו ולצאת יוהוא לא יכל לה

ואחר כך הכניס אותו לבית . רותילח
ענו בכבל רגלו ברזל " כמו שנאמר ,הרוהס

 עד שלאחר מכן הקדוש ברוך ,"שובאה נפ
רות והשליט אותו על יהוא הוציא אותו לח

ולא יעזוב את " ולכן כתוב .כל ארץ מצרים
  חסידיו לעולם 

á÷ã àîåé ìëá ïéñðã" àã ìòå äéãéá ãéáò ä
)ä íù (åäé êøáéå"à ä óñåé ììâá éøöîä úéá ú

á÷" ïåì øèð ïåäéðéâáå àé÷éãöì ïåì øéèð ä
 ïåäéðéâá ïéëøáúî àéòéùø àäã àéòéùøì

 áéúë àã àðååâë àé÷éãöã)ù"àé å á ( êøáéå
åäé" ïåøà øåáòá éúâä íåãà ãáåò úéá úà ä

éäìàä"éðøçà àé÷éãö í>ï< åäééðéâá ïéëøáúî 
àðæúàì éìëé àì ïåðéàåà >ð"àáæúùàì à< 

á äéøàî êøáúà óñåé äåî÷åà àäå åäééúåëæ
 äéðî äéúåëæá àáæúùàì ìéëé àì åäéàå äéðéâá
 øäñä úéáá äéì ìéòà øúáìå åøéçì à÷ôðìå

 øîà úàã äîë)çé ä÷ íéìäú ( åìâø ìáëá åðò
á÷ øúáìã ãò åùôð äàá ìæøá" äéì ÷éôà ä

 êë ïéâáå íéøöîã àòøà ìë ìò äéèìùå åøéçì
 áéúë)çë æì íù (òé àìåíìåòì åéãéñç úà áåæ  

  èô÷/á  ב/קפט
 והקדוש . ונתבאר, כתוב חסידו,"נשמרו

ברוך הוא מגן על הצדיקים בעולם הזה 
וישמחו כל חוסי בך " שכתוב ,ובעולם הבא

הבי ולעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך א
  ".שמך

á÷å øîúàå áéúë åãéñç åøîùð" ïéâà ä
 éúàã àîìòáå ïéã àîìòá àé÷éãöã åäééìò

 áéúëã)áé ä íéìäú ( êá éñåç ìë åçîùéå
 éáäåà êá åöìòéå åîéìò êñúå åððøé íìåòì

êîùá   
  

ויהי אחר הדברים האלה ותשא אשת "
 רבי חייא פתח ".אדניו את עיניה אל יוסף

מלאכיו גבורי כח עושי ' ברכו ה" ,ואמר
 בא וראה כמה ".ע בקול דברוודברו לשמ

רך שמר מחטאיו וללכת בדיצריך האדם לה
 כדי שלא יסיט אותו היצר הרע ,קנתומת

 כמו , שהוא מקטרג לו כל יום ויום,ההוא
 ,ומשום שהוא מקטרג לו תמיד. שנאמר

צריך האדם להתגבר עליו ולהתעלות עליו 
 שצריך להיות גובר עליו ,במקום חזק

 משום ,ולהשתתף במקום של גבורה
 אז הוא בצד ,שכאשר אדם גובר עליו

 ומשום שאותו .תגברהגבורה ונדבק בו לה
 צריך האדם להיות תקיף ,יצר הרע תקיף

 , עליוובני האדם הללו שמתגברים. ממנו
 , שימצא מין עם מינו,נקראים גבורי כח

 ,ואלו הם מלאכיו של הקדוש ברוך הוא
 , להתגבר עליו,שבאים מצד הגבורה הקשה

 ,"מלאכיו' ברכו ה" ".גבורי כח עושי דברו"
מר ו וש)בוריוג(כמו יוסף שנקרא צדיק 

 åéðãà úùà àùúå äìàä íéøáãä øçà éäéå
 óñåé ìà äéðéò úà)æ èì úéùàøá ( àééç éáø

 øîàå çúô)éìäúë â÷ í (åäé åëøá" åéëàìî ä
 éæç àú åøáã ìå÷á òåîùì åøáã éùåò çë éøåáâ

èöà äîë éåáåçî àøîúñàì ùð øáì äéì êéø
 äéì éèñé àìã ïéâá àð÷úúî çøàá êäéîìå
 àîåé ìë äéì àâøè÷î åäéàã òøä øöé àåää
 äéì àâøè÷î åäéàã ïéâáå øîúàã äîë àîåéå
 à÷ìúñàìå äéìò àô÷úúàì ùð øá éòá øéãú
 äéìò øáâ éåäîì éòáã åôé÷ú øúàá äéìò
 ùð øá ãëã ïéâá äøåáâã øúàá àôúúùàìå

÷úà ÷áãúàå äøåáâ øèñá åäéà ïéãë äéìò ó
 éòá óé÷ú òøä øöé àåääã ïéâáå àô÷úúàì äéá
 àùð éðá ïéìàå äéðéî óé÷ú àäéã ùð øá
 àçëúùàì çë éøåáâ ïåø÷à äéìò åô÷úúàã

á÷ã åéëàìî ïåðéà ïéìàå äéðéæ íò àðéæ" ïééúàã ä
 éøåáâ äéìò àô÷úúàì àéù÷ äøåáâã àøèñî

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ) (ח"ז('  דוסא כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וכוןברבי חנינא ב ש" כמא
 ?פסקא חדשה##* ב
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רבי אלעזר . דש הרשומה בתוכווברית הק
 , מה זה,"ויהי אחר הדברים האלה" ,אמר

 , מקום זה שיצר הרע מקטרג,הרי פרשוה
 משום ,"אחר הדברים"של שהוא הדרגה 

 שהיה יוסף ,שיוסף נתן לו מקום לקטרג
מסלסל בשערו ומתקן את עצמו ומקשט 

 , אז נתן מקום ליצר הרע לקטרג,אותו
 ,מתאבל עליושהוא  ומה אביו ,מרשא

 אז ,ויוסף מקשט את עצמו ומסלסל בשערו
  .עליוהתגרה בו הדב וקטרג 

åäé åëøá åøáã éùåò çë"î ä éø÷àã óñåéë åéëàì
 ÷éãö)>ð"à <øåáâå( àùéã÷ úéøá øèðå 

 øçà éäéå øîà øæòìà éáø äéåâá íéùøúàã
 àã øúà äåî÷åà àä àéä éàî äìàä íéøáãä
 íéøáãä øçà àâøã åäéàã âøè÷î òøä øöéã
 óñåé äåäã àâøè÷ì àúëåã äéì áäé óñåéã ïéâá
 ïéãë äéì èéù÷å äéîøâ ïé÷úàå äéøòùá ìñìñî

åã áéäéúà äîå øîàã àâøè÷ì òøä øöéì àúë
 äéîøâ èéù÷î óñåéå äéìò ìáàúî åäéàã éåáà
 âéøè÷å àáåã äéá éøâúà ïéãë äéøòùá ìñìñîå

äéì:  
 , בא וראה".ויהי אחר הדברים האלה"

 בעולם תבונןבזמן שהקדוש ברוך הוא מ
 מה ,לדון אותו ומוצא רשעים בעולם

ועצר את השמים ולא יהיה מטר " ,כתוב
 ואז ,"לא תתן את יבולהוהאדמה 

 שהרי משום חטאי בני ".ואבדתם מהרה"
נעצרים ולא נוהגים וארץ האדם השמים 

 אותם שלא ,ובא וראה. בחקותיהם כראוי
 גורמים ,דש הזוושומרים את ברית הק

 ,התפרדות בין ישראל לאביהם שבשמים
וסרתם ועבדתם אלהים "משום שכתוב 

ועצר " וכתוב ,"אחרים והשתחויתם להם
 שזהו כמו ,"את השמים ולא יהיה מטר

 שמשקר באות ,וה לאלוה אחרושמשתח
וכאשר הברית . הברית הקדושה הזו

 אז הקדוש ,הקדושה נשמרת בעולם כראוי
ברוך הוא נותן ברכות למעלה להריק 

גשם נדבות תניף " כמו שנאמר ,בעולם
גשם " ".אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה

תרצה הקדוש  כשמ, זהו גשמי רצון,"נדבות
ברוך הוא עם כנסת ישראל ורוצה להריק 

נחלתך ונלאה אתה " אזי ,לה ברכות
 שהם , הם ישראל,"נחלתך". "כוננתה

 כמו שנאמר ,נחלתו של הקדוש ברוך הוא
 זו כנסת ,"ונלאה" ".יעקב חבל נחלתו"

 שהיא , שהיא נלאה בארץ אחרת,ישראל
 וכשאותו . ואז היא נלאה,צמאה לשתות

ועל ". אתה כוננתה" אז ,תןין נגשם של רצו
כן שמים וארץ וכל צבאם כולם עומדים 

אם לא בריתי " שכתוב ,על הקיום הזה
 ".קות שמים וארץ לא שמתיויומם ולילה ח

å àðîæá éæç àú äìàä íéøáãä øçà éäé
á÷ã" çëùàå äéúé ïãéîì àîìòá äéá çâùà ä

 áéúë äî àîìòá ïéáééç)æé àé íéøáã ( úà øöòå
 úà ïúú àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîùä
 ïéáåç ïéâá àäã äøäî íúãáàå ïéãëå äìåáé
 éâäð àìå åøöòúà àòøàå àéîù àùð éðáã

åðéà éæç àúå úåàé à÷ãë ïåäéñåîðéøèð àìã ïï 
 ìàøùé ïéá åùéøô éîøâ àùãå÷ã àîéé÷ éàäì

 áéúëã ïéâá àéîùáã ïåäåáàì)æè íù ( íúøñå
 áéúëå íäì íúéåçúùäå íéøçà íéäìà íúãáòå
 åäéà éàäã øèî äéäé àìå íéîùä úà øöòå
 úà éàäá ø÷ùîã àøçà àäìàì ãéâñã ïàîë
 øéèðúà àùéã÷ àîéé÷ ãëå àùéã÷ àîéé÷

ãë úåàé à÷ãë àîìòáá÷ ïé" ïàëøá áéäé ä
àì àìéòìú øîà úàã äîë àîìòá à÷ø

)é çñ íéìäú (éäìà óéðú úåáãð íùâ" êúìçð í
 íùâ àã úåáãð íùâ äúððåë äúà äàìðå

àúåòøãàá÷ éòøúà ãë " éòáå ìàøùé úñðëá ä
 äúà äàìðå êúìçð ïéãë ïàëøá äì à÷øàì
 äéúðñçà ïåðéàã ìàøùé ïåðéà êúìçð äúððåë

á÷ã"îà úàã äîë ä ø)è áì íéøáã ( ìáç á÷òé
 äàìð éäéàã ìàøùé úñðë àã äàìðå åúìçð
 éäéà ïéãëå éúùîì àéçö éäéàã àøçà àòøàá

 ãëå äàìðéàåäá  ïéãë áéäéúà àúåòøã íùâ
 äúððåë äúà>ìòå <)ìëå( ìëå àòøàå àéîù àã 

îéé÷ åäìë ïåäéìéçé áéúëã àã àîåé÷ ìò ) äéîøé

                                                           

פ "ן ויחוד פב" מס"י וז"ל היחוד ברצון ובחשק כשיהיו צדיקים ובמעשיהם הטובים מתתקנת בהם כ" רא
 ).א"נ) (ן"מאי(פ "ש צדיקיא אנפי שכינתא אינון כי בהם הזיווג פב"וז). ח"ז(ש דא גשם דרעותא "וז
 ).ו"דפ(ההוא  ב



 øäæúéùàøá 
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 ולכן . והרי פרשוה,ולכן צריך להזהר בזה
 ,"אר ויפה מראהוויהי יוסף יפה ת"כתוב 

ותשא אשת אדניו את עיניה "ואחריו כתוב 
  ".אל יוסף

äë âì (å÷ç äìéìå íîåé éúéøá àì íà íéîù ú
 êë ïéâáå éúîù àì õøàå>éòá <)àòá( àøäãæàì 

 áéúë êë ïéâáå äåî÷åà àäå àãá) èì úéùàøá
å ( áéúë äéøúáå äàøî äôéå øàú äôé óñåé éäéå
)æ íù (óñåé ìà äéðéò úà åéðãà úùà àùúå:  

 רבי ".ויהי כדברה אל יוסף יום יום"
 "לשמרך מאשת רע" ,אלעזר פתח ואמר

שיודעים את ההם ם  אשרי הצדיקי.'וגו
 משום ,דרכי הקדוש ברוך הוא ללכת בהם

 שכל מי ,שהם עוסקים בתורה יומם ולילה
 נוחל שני ,שעוסק בתורה ימים ולילות

   העולם העליון והעולם,עולמות

 íåé íåé óñåé ìà äøáãë éäéå)é èì úéùàøá (
 øîàå çúô øæòìà éáø)ãë å éìùî ( êøîùì

åâå òø úùàî 'éãö ïåðéà ïéàëæ éåçøà éòãéã àé÷
á÷ã" éìãúùî ïåðéàã ïéâá åäá ìæéîì ä

 ìãúùàã ïàî ìëã éìéìå àîîé àúééøåàá
 àîìò ïéîìò ïéøú ïéñçà éìéìå éîåé àúééøåàá

àìéòìãàîìòå   
 

 

 


