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 ,נסה למקומהעכשיו התעכבה שלא נכ
ל משה לבוא אל אהל וולא יכ"והרי כתוב 

קדם ו אמר רבי יצחק אין מ".'מועד וגו
 ,"ויהי ביום כלות משה", ר בתורהוומאח

 ששנינו אמר רבי ,ודאי כלתו של משה
עלית למרום שבית " מהו שכתוב ,שמעון

 אלא בשעה שאמר לו הקדוש ,"'שבי וגו
ע  הזדעז,"של נעליך מעל רגליך"ברוך הוא 

 , אמר מיכאל לפני הקדוש ברוך הוא.ההר
 ,ר אדםורוצה לסת) אתה(רבונו של עולם 

זכר ונקבה בראם ויברך "והרי כתוב 
 ואין נמצאת הברכה אלא במי ,"אתם

 ואתה אומר להפרד ,שהוא זכר ונקבה
אמר לו הרי קיים משה פריה . מאשתו

 כעת אני רוצה שישא את ,ורביה
לדור  ובשבילו תרד השכינה ,השכינה

עלית למרום שבית " זהו שכתוב ,עמו
 . שנשאה לך, שכינה, ומהו השבי".שבי

אדם לא כתוב  ְב,"לקחת מתנות באדם"
 וביום שירדה ,אדם הידוע למעלהאלא ָב

 היא , אותו יום שנשאה למשה,השכינה
 כלת ,"כלות משה" זהו שכתוב ,ירדה

וביהושע שפניו כפני הלבנה . משה ממש
 נפרד אלא בזמנים  שלא"של נעלך"כתוב 
 שהרי השכינה לא נשאה לו כל ,ידועים

ל יהושע וויפ" שכתוב , ולא נראתה לו,כך
 אבל כאן כלת משה ,"על פניו ארצה

 אשרי , כתוב מתנת, מתנות באדם.ודאי
 על כבודוחלקו של משה שרבונו חפץ ב

  .כל שאר בני העולם

 äúëåãì úìééò àìã úáëòúà àúùä ãò
 áéúëäå)& ( ìäà ìà àáì äùî ìåëé àìå
åâå ãòåî 'à" øçåàîå íã÷åî ïéà ÷çöé ø

 äùî ìù úìë äùî úìë íåéá éäéå äøåúá
ø øîà ïðéðúã éàãå"ëã éàî ù áéú)& ( úéìò

åâå éáù úéáù íåøîì ' åì øîàù äòùá àìà
á÷" ä)& ( øää òæòãæà êéìâø ìòî êéìòð ìù

á÷ éî÷ ìàëéî øîà"ùáø ä" øåúñì éòáú ò
 áéúë àäå íãà)& ( êøáéå íàøá äá÷ðå øëæ

 ïàîá àìà çëúùà àúëøá úéìå íúåà
 àùøôúàì úøîà úàå àá÷åðå øëã åäéàã

à äéúúàî" äéøô äùî íéé÷ àä ì äéáøå
 àúðéëùá áñðúéã àðéòá àðà àúùä

ää äéîò àøééãì àúðéëù úåçé äéðéâáå" ã
)& ( éáù éàîå éáù úéáù íåøîì úéìò

 úåðúî úç÷ì êîò úáéñðúàã àúðéëù
 òåãéä íãàá àìà áéúë àì íãàá íãàá
 àîåé àåää àúðéëù úúçðã àîåéáå äìòîì

ää àúçð äùîá àáñðúàã" äùî úìë ã
òùåäéáå ùîî äùî úìë éôðàë éåôðàã 

 áéúë àøäéñ)& ( ùøôúà àìã êìòð ìù
 äéîò úáéñðúà àì àäã ïòéãé ïéðîæá àìà
 áéúëã äéì éæçúà àìå êë ìë àúðéëù

)íù& ( àëä ìáà äöøà åéðô ìò òùåäé ìôéå
 áéúë úðúî íãàá úåðúî éàãå äùî úìë
 äéø÷éá éòá äéøàîã äùîã äé÷ìåç äàëæ

àîìò éðá øàù ìë ìò:  
 ,"ל משה נשיא אחד ליוםא' ויאמר ה"

 אמר רבי יהודה ימים שלמעלה ,מהו ליום
  שהתחנכו 

éé øîàéå ' íåéì ãçà àéùð äùî ìà)& (
à íåéì åäî"åëðçúàã àìéòìã ïéîåé äãåäé ø  

  çî÷ò "á  ב/קמח
להתברך באותם שנים עשר תחומים 

 וכל אחד התתקן והתחנך ,שנפרדים
 , למדנו. על ידי אותם שלמטה,בברכה

 ,תברכים בגלל מזבח שלמעלהכולם מ
 ואפילו עובדי כוכבים ,ואפילו התחתון

שלמדנו אמר רבי , ומזלות מתברכים
 אלמלא לא הקריבו שנים עשר ,שמעון

 לא יכל העולם לעמוד לפני ,נשיאים אלו
 שכתוב ,שנים עשר נשיאי ישמעאל

 ".תםומושנים עשר נשיאים לא"
 לקחו שלטון ,משהקריבו אלו של ישראל

וכל מה ,  לכן נשיא אחד ליום,של הכל
 כדי ,שהקריבו כדוגמא שלמעלה הקריבו

 ïéîåçú øñéøú ïåðéàá àëøáúàì
 êðçúàå ï÷úúà ãç ìëå àùøôúîã
 åäìë àðàú àúúìã ïéìàã éåãé ìò àúëøáá
 åìéôàå àìéòìã àçáãî ïéâá ïéëøáúî

åëò åìéôàå äàúú" øîà àéðúã ïëøáúî í
ø ' øñéøú ïéìà åáéø÷à àì àìîìà ïåòîù

éàéùð øñéøú éî÷ í÷éîì àîìò ìéëé àì ï
 áéúëã ìàòîùé éàéùð)& ( øùò íéðù

 ìàøùéã ïéìà åáéø÷àãî íúåîåàì íéàéùð
âá åäìëã àúåðèìåù åáéñð" ãçà àéùð ë

 àìéòìã àðååâë åáéø÷àã äî ìëå íåéì
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 עתודים , אילם ששים.שיתברכו כולם
ששים גיבורים סביב " כמו שכתוב ,ששים

כף אחת עשרה זהב " שבצד הגבורה ,"לה
 אשרי חלקם של , והרי נתבאר".'וגו

הצדיקים שהקדוש ברוך הוא מוריק 
 , ומקשיב לתפלותיהם,עליהם ברכות

פנה אל תפלת הערער ולא "עליהם כתוב ו
  ".'בזה את תפלתם וגו

ïåäìë ïåëøáúéã ïéâá åáéø÷à) &( íìéà 
 áéúëã äîë íéùù íéãåúò íéùù)& ( íéùù

ã äì áéáñ íéøåáâ äøåáâ øèñá)& ( óë
åâå áäæ äøùò úçà ' äàëæ øîúà àäå

á÷ã àéé÷éãöã ïåä÷ìåç" åäééìò ÷éøî ä
 áéúë åäééìòå ïåäúåìö úééöå ïàëøá)& (

 íúìôú úà äæá àìå øòøòä úìôú ìà äðô
åâå':  

' לעולם אמן ואמן ימלך ה' ברוך ה
  לעולם אמן ואמן

éé êåøá 'ä êåìîé ïîàå ïîà íìåòì ' íìåòì
îàå ïîàï:  

  êúåìòäá úùøô:  
אל משה לאמר דבר אל ' וידבר ה"

ת ותך את הנרואהרן ואמרת אליו בהעל
צא ווהוא כחתן י" , רבי יהודה פתח,"'וגו

 אשרי חלקם של ישראל ,"' וגומחופתו
 ונתן להם ,שהקדוש ברוך הוא רצה בהם

  שבו האדם אוחז, עץ חיים,תורת אמת
חיים לעולם הזה וחיים לעולם ) יורש(

 בתורה ואוחז בה  שעוסק שכל מי,אהב
וכל מי שעוזב  ,)אוחז בחיים (יש לו חיים

éé øáãéå ' ïøäà ìà øáã øîàì äùî ìà
åâå úåøðä úà êúåìòäá åéìà úøîàå'157 

)á ç øáãîá ( çúô äãåäé éáø)å èé íéìäú (
åâå åúôåçî àöåé ïúçë àåäå ' ïåäé÷ìåç äàëæ

ìàøùéã158á÷ã "ïåäá éòøúà ä159 ïåäì áäéå 
 àúééøåàèåù÷ã160ééçã àðìéà 161 äéáã 

ùð øá ãéçà162) ñ"úéøé à163 ( éàäì ïééç
àîìò164éúàã àîìòì ïééçå 165 ïàî ìëã 

                                                 
ועל רזא דא '  וכודא רזא דזכור, ותורה אור, דא רזא דשמור, כי נר מצוה: א"ב קסז ע"זהר ח' עי 157

בגין דהוא אתי , בהעלותך את הנרות) במדבר ח ב(, כתיב ביה באהרן, דהאי אור דדליק ונהיר להאי נר
 . מסטרא דהאי אור

 ).ז"רמ(צעי שזוכים לקבל הארה מהקו האמ 158
). אור יקר(לא נתן להם בחירה בקבלת התורה כמו בישראל ועשו אלא כפה עליהם הר כגיגית ' לכן ה 159

חסדים , מזלות הנוזלים מרצון העליון שהוא יסוד דעתיק שהוא שורש התורה ומצות' רצונות היינו ב' ב
 ).ז"רמ(ומשם תורת אמת , "ונקה"וגבורות ל, "נוצר"ל

א שהוא סוד אילנא "יסודות דאו' ה ומשפיעים לב"ה פעמים אהי"ת סוד אהי"ואמ, ב"תורת סוד ע 160
ח שער כה "ע' עי). מ"מ(א נקרא אמת "ז). ז"רמ(ץ "ע' וכאשר הם יחוד נק, פעמים יסוד' ב' ץ גימ"כי ע, דחיי

 .דדיקנא' א הנמשך מואמת תיקון ז"תורת אמת הוא ז: דרוש ב
א שנמשכים מנוצר ונקה "ב קס"ע' וגם עץ החיים גימ, חי' יסודות שכל יסוד נק' חיים על שם הב 161

 כי ,ב חיים" חוראיםנק: ד"כ פט ע"שעה' עי). מ"מ) (ב"ז עה ע"תיקו(חיים ' א הנק"שיש בו מוחין דאו). ז"רמ(
 .  חיי המלךא ונקר, חיים למלךתמהם תוצאו

 ).ז"רמ(א "א ולכן בעוסקו בתורה זוכה לאור או"ישראל הוא דמות ז 162
א "ש בעולם הבא כמבואר אצל ר"ח זוכים לחיים של אחרים בעולם הזה וכ"ל שת"כ ברז"מז למשרו 163

 עליו אמרו )עבודה זרה(ס "ליקוטי הש' עי, )ז"רמ(בן דורדייא שזכה לכל חיי עולם הבא של יוחנן כהן גדול 
 נוטל חלקו וחלק הגלגלוים כי המגולגל המשלים' ש בס"הנה כבר ידעת במ. 'אליעזר בן דורדייא וגו' על ר

י קצת צדקותיו מעשיו הטובים ולא "חבירו בסוד יכין רשע וצדיק ילבש כי אותו לבוש שעשה רשע זה ע
אי והאי הני וה: א"ז רצא ע"אד' ועי.  וזהו צדיק ילבשוזכה ללבשו עתה אותו המגולגל המשלימו לובש אות

' סוד הדעת הוא ב [ין בגווייהו ואחסינו לבן דא תרין עטרין דהוו גניז,מאי ירותא  ואמיה יריתירותא דאבוה
ובתיקון נוספות לה ,  בחינות'א היא למעשה ז"שכן מציאות ז, א"והוא תוספת על הז, א"עטרין דגניזין באו

כאן מתבאר שתיקון הדיקנא ). הגהה ועיקר עניןד "צ א ע"א על ספד"בהגר('  בחינות להשלימן לי'עוד ג
 א דא מסטרא דאב.])ה ואמר ואחסין"ד ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר(ו מוריד שפע לשאר הפרצופים שתחתי

ומסטרא דאימא חד עטרא דאקרי גבורה וכלהו מתעטרין ברישיה  הוה גניז בגוויה חד עטרא דאקרי חסד
 . כלהו אקרון תפילין דרישא,וכד נהרין אלין אב ואם עליה ואחיד לון

 ).ז"רמ(מלכות  164
 ).ז"רמ(בינה  165
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 כאלו נפרד ,דברי התורה ונפרד מהתורה
 וכל דבריה , משום שהיא חיים,מהחיים

 ,"'כי חיים הם וגו"  זהו שכתוב.חיים

àúééøåàá ìãúùàã166äá ãéçàå 167 úéà 
 ïééç äéì)ñ"ïééçá ãéçà à ( ïàî ìëå

÷éáùã168àúééøåàã éìî 169 ùøôúàå 

                                                                                                                                                        
 ).ז"רמ ( עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה)א"עכא (ש סוטה "כמ 166
לאפוקי , )ז"רמ(היינו שזוכר מה שלמד , )אור יקר(היינו לומד על מנת לעשות , היינו מקיים מצותיה 167

כל : א"קעו ע' ועי,  יששכר דאחיד באורייתא יתיר מכלהו שבטין:ב"א קנו ע"ח' אמנם עי, )מ"מ(שנה ופירש 
עץ חיים היא ) &( כיון דאחיד ביה בכלא אחיד דכתיב 167 אחיד באילנא דחיימאן דאשתדל באורייתא

ב שמשמע "א כז ע"לעיל ח' אמנם עי, משמע שהלשון אחיד היא לשון של מחזיק בתורה, למחזיקים בה
 .וזה החיבור ללמעשה', הנוק' שהמחזיק היא בחי

 .ב הוא מרפה,א קנב ע"הלשון בזהר ח 168
 ).ז"רמ(אפילו אוחז במצות  169
 .161לעיל הערה ' עי 170
 .כי חיים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפא: ל"ז 171
ח לא אתדכי "ות: ב"וכעין זה לקמן קס ע, ב"לעיל פ ע' ועי. רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך: ל"ז 172

 לא מקבלין טומאה בגין דאיהי קיימא בר נש לעלמין אלא במילין דאורייתא בגיני כך מלין דאורייתא
' ועי. ותיךדכתיב רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמ. ואסוותא באורייתא אשתכח. לדכאה לאלין מסאבי

לשכינתא תתאה דהיא שררך אגן הסהר סיהרא קדישא , ל" ר-רפאות תהי לשרך : א"ז קי ע"א בתיקו"בהגר
' ב א"פ נשא קכ"שלך אמת ארצה דא שכינתא ועבואמר למטה ות' ש זכאה איהו מאן דקריב לה כו"וז' כו
ה ודא איהו תשובה "ה אשתלים ביה הוי"דאיהו בן י' לאת ו' מ וכל מאן דחזר בתיובתא כאלו חזר את ה"בר

 :'כו' ודאי לגבי ו' תשוב ה
 ).מ"מ(א מקבל מבינה ונותן למלכות "ז 173
א נקרא "ז). ז"רמ(ני לא יראו ופ' א שיסוד עצמה היא בבחי"היינו הארת יסוד אבא שמאיר דרך ז 174

, ה"לפי שהוא שם מ) לקוטי תורה בראשיתו, שער הפסוקים פרשת ויצא' ב ועי"ט ע(ז "ש בתיקו"שמש כמ
א יש בו "ועוד שהז, א"א פעמים ה"ו ועוד ה"ו פעמים וא"ועוד וא, א"א פעמים ה"ועוד ה, ד"ד פעמים יו"יו
 ).מ"מ(ש "שמ' ך והם גימ"פעמים ש' ב

 ).מ"מ(בתוכו המוחין ש 175
 ).אור יקר(ת מתחיל לקבל הארה מהכתר שונה משאר הספירות "ת 176
 ).מ"מ) (&(א "ת דז"שיסוד דאימא מתגלה בת, א"ת דז"ת 177
 ).מ"מ(א "ת דז"חסד וגבורה אחוזים בגוף שהוא ת). ז"רמ(היינו יעקב ורחל  178
 ).ז"רמ(חסד וגבורה היינו ימין ושמאל  179
 ).אור יקר(ן ושמאל הם פעולתן שהם דין ורחמים וימי, צפון ודרום הם המדות 180
וכאשר יש רק הארת אימא שאז אין , אין מציאות אל יעקב ורחל אלא דווקא בשעה שהשמש מאיר 181

 ).ז"רמ(בנין ליעקב ורחל כי אם ישראל ולאה 
 ).מ"מ(א מקבל המוחין "כשהז 182
כ "ומניחים שם חסד ראשון ואחא "ח והולכים לחסד דז"א שבו יסוד אימא יוצאים ממנו ה"ת דז"מת 183

 ).מ"מ(ספר הליקוטים ' עי' א וכו"חסדים לגבורה דז' הולכךים ד
אור (' א כאשר מזדווג עם הנוק"והוא העטרה הנצרך לז, ב הם כתלי החופה"כתר הוא גג החופה וחו 184

 ).ז"רמ(א "ת דאמא שהוא כתר דז"שהוא יוצא מתוך ת). יקר
 ).מ"מ(ותחתון הוא מלכות , ליון שלו הוא בינהוקצה הע, א נקרא שמים"שז, בינה 185
 ).מ"מ(א "כחתן בעולם הזה כך נמשל ז 186
 ).מ"מ(מלכות  187
והוא , )ז"רמ(באתריה היינו בדעת רחל , )מ"מ(י הגבורות שהוא שמאלו מתחברת עם בעלה "שע 188

 ).ז"רמ(בצפון שהוא המקום המיוחד לכניסת הגבורות 
 ).ז"רמ(הוא סוד הקמת הברית בכח הגבורה  189
 ).ז"רמ(והיא מקום צר שהיא תמיד בסוד בתולה , )מ"ז ומ"רמ(' היינו יסוד הנוק 190
כאשר תרצה להאיר הספירות ' ת המאיר לכולם ולכן בהעלותך את הנרות פי"המנורה היא הת 191

ידוע כי אהרן הוא מיסוד אבא ). אור יקר(ת "העליונה צריך שתכוון שכולם מאירות מהאמצעי שהוא הת
 .'א וכאן של הנוק"ועוד אפשר שעד כאן היה תיקון הז). ז"רמ(בוצינין ' ממתק ומעלה הגבורות הנקוהוא 

 ).מ"מ(ע "ספירות המלכות שהם למעלה על בי 192
 ).אור יקר(ת "הת 193
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  ". 'רפאות תהי לשרך וגו" וכתוב
מעלה ל עץ החיים אחוז מ,בא וראה

 אורה ,ל ושמש זו שמאירה לכ,למטה
מתחיל מהראש ומתפשט בגוף האילן 

 אחד , שני צדדים אחוזים בו,בדרך ישר
 אחד ימין ואחד ,לצפון ואחד לדרום

בשעה שמאירה השמש כמו ) והם (,שמאל
האילן מחזק ) נוף ( מאותו גוף.שנתבאר

 ומתקפו מאיר ,לזרוע ימין ומאיר בתקפו
  . השמאל ונכלל באורו

  מהי,"מחופתווהוא כחתן יצא "
עטרה שעטרה לו אמו ביום "  זהו,פתווח

 זהו ראש של כל ,מחופתו יצא ,"נתווחת
 כמו שנאמר בפסוק שלאחריו ,אור

 זו ראשית הכל ,"מקצה השמים מוצאו"
צא כחתן ו ואז י,שנקראת מקצה השמים

 אהובת ,ש את כלתוו כשיוצא לפג,ממש
 גמאודכ.  ופורש זרועותיו ומקבלה,נפשו
 הולכת ,"ופתומחצא ווהוא כחתן י"זה 

 כיון שמערב ,השמש ומתפשטת למערב
 , צד צפון מתעורר מולו בתחלה,מתקרב

וג אותו במקומו ו ומז,ומתקרב למערב
שמאלו תחת "  שכתוב,כמו שנאמר

 ואחר כך צד דרום שהוא ימין ,"לראשי
ישיש כגבור " אז ,"וימינו תחבקני"שכתוב 
בא .  להאיר הלבנה ופרשוה,"רחולרוץ א

 אלו "תותך את הנרובהעל" וראה
לן מאירות ו עליונות שכנרות/מנורות

   .כאחת מהשמש

 àéäã ïéâá ïééçî ùøôúî åìàë àúééøåàî
ïééç170ää ïééç éåìî ìëå " ã)áë ã éìùî ( éë

åâå íä íééç'171 áéúëå )ç â íù ( éäú úåàôø
åâå êøùì'172   

ú"àúúì àìéòî ãéçà ééçã àðìéà ç173 
àùîù éàäå174äéìéã àøåäð àìëì øéäðã 175 

àùéøî éøàù176àðìéàã àôåâá èùôúàå 177 
á øùéî çøàá 'äéá ïãéçà ïéøèñâì178 ãç 

íåøãì ãçå ïåôöì179 ãçå àðéîé ãç 
àìàîù180) ïåðéàå(ãìàúòùá 181 àùîùã 

øéäð182îë  àôåâ àåääî øîúàã ä)ñ" à
ðàôå(äìàðìéàã 183 àðéîéã àòåøãì óé÷úà 

 àìàîù øéäð äéô÷åúîå äéô÷åúá øéäðàå
äéøåäðá ìéìëúàååì   

åúôçî àöåé ïúçë àåäå184 åäéà ïàî 
 åäéà àã åúôç)& ( åîà åì äøèòù äøèò

 àùéø åäéà àã åúôçî àöåé åúðúç íåéá
ìëãæìàøåäð 185ãë "äéøúáàã àø÷á à) &( 

éîùä äö÷î àìëã àúåøéù àã åàöåî í
 ïúçë ÷éôð ïéãëå íéîùä äö÷î éø÷àã

ùîî186 àúîéçø äéúìëì àòøòàì ÷éôð ãë 
ìá÷îå éåòåøã ùéøôå éåùôðãçì éàäë äì 

 àùîù àìæà åúôçî àöåé ïúçë àåäå àðååâ
áøòî éáâì èùôúàå187 áøòîã ïåéë 

 äéìá÷ì øòúà ïåôö øèñ áéø÷úà
 äéì âéåæå áøòîì áéø÷å àúéîã÷á

äéøúàá188 áéúëã øîúàã äîë )& ( åìàîù
 àðéîé åäéàã íåøã øèñ øúáìå éùàøì úçú

 ïéãë éð÷áçú åðéîéå áéúëã)& ( øåáâë ùéùé
õåøì189çøà 190äåî÷åàå àøäéñ àøäðàì  

ú"úåøðä úà êúåìòäá ç191 ïéðéöåá ïéìà 
ïéàìò192àùîù ïî àãçë ïéøéäð åäìëã 193 

)ïàë øñç(èì    
אשרי העם יודעי " רבי אבא פתח

 הפסוק הזה ,"באור פניך יהלכון' תרועה ה
 אשריהם ישראל ,בא וראה אבל ,פרשוהו

שהקדוש ברוך הוא נתן להם תורה 
  ,הקדושה

ø ' çúô àáà)& ( äòåøú éòãåé íòä éøùà
éé 'äåî÷åà àø÷ éàä ïåëìäé êéðô øåàá194 

ú ìáà"á÷ã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ ç" áäé ä
ïåìîàùéã÷ àúééøåà 195  

  èî÷ò "à  

                                                 
 ).ז"רמ(ב "ב אמור צט ע"ויקרא יח ע 194
 .א כאן רואים את זה בישראל"יתכן שזה המשך הזהר למעלה שכמו שיש זיווג בז 195



 ויקרא

569 

ר ובק בו ולשמולמדם דרכיו להתד
 , לזכות בהן לעולם הבא,מצוות התורה

 שהרי אז ,וקרבם בשעה שיצאו ממצרים
 והעלם להאחז ,הוציאם מרשות אחרת

 בני חורין , ואז נקראו בני ישראל,בשמו
 תחת רשות היו נתונים שלא י,מהכל
 והעלם להאחז בשמו שעולה על ,אחרת

 . ששולט על עליונים ותחתונים,הכל
רי ובני בכ" רא להםומתוך אהבתם ק

 ,עליונה) הקדושהשל (דוגמא  כ,"ישראל
כל בכור שלמעלה ) והרג (הרג) ועל זה(

 והתיר קשרים ואסורים של ,ומטה
 , כדי להוציאם,עליונים ותחתונים

 ועל זה לא רצה .ועשאם בני חורין מהכל
הקדוש ברוך הוא לא מלאך ולא שרף 

éåçøà ïåì óéìåàå196 äéá à÷áãúàì 
 àîìòì åäá éëæîì àúééøåàã éãå÷ô øèéîìå

àúòùá åäì áéø÷å éúàã197 å÷ôðã 
íéøöîî198 àúåùøî ïåì ÷éôà ïéãë àäã 

àøçà199äéîùá àãçàúàì ïåì ÷éìñå 200 
åç éðá ìàøùé éðá ïåø÷à ïéãëåøàìëî ïé 

é àìãúàøçà àúåùø úåçú åá201 ïåì ÷éìñå 
äéîùá àãçàì202 èéìùã àìë ìò ÷éìñã 

 àø÷ ïåäìã àúåîéçø åâîå ïéàúúå ïéàìò ìò
 ïåì)& (ìàøùé éøåëá éðá203 àðååâë 

)äùåã÷ã(àîäàìò 204) òå"ã(áî ìè÷ )ñ" à
ìè÷å(âîøåëá ìë 205àúúå àìéòìã 206 àøùå 

ïéøéñàå ïéøéè÷207 ïéâá ïéàúúå ïéàìòã 
                                                 

אור (ואורחוי היא תורה שבעל פה שדרכו מבינים את התורה שבכתב , ורייתא הוא תורה שבכתבא 196
ובזה זוכים להדבק בו ממש כי אין דיבוק ' א בסוד ההוא ארחא דפלגותא דשערי וכו"ר קכט ע"אד' עי). יקר

דאינון : ב"ז קנה ע"בתיקו' אמנם עי). ז"רמ(כ בימין ושמאל "משא, אלא בקו האמצעי ששם אורות עצמיים
ז "א תיקו"גר' וכן עי, אורחין ושבילין דימא דאורייתא דעלייהו אתמר הנותן בים דרך ובמים עזה נתיבה

על האורח הגדולה ההולך באמצע הראש ועל ארחין אחרנין , ל" ר- ' עלה אתמר הנותן כו: א"קמג ע
ס נקרא ימא רבא וכן כל "ב נתיבות כמו שמפרש והולך כי מ" והן ל-' ובמים עזים כו: דמתפרשין מינה

אם כן . )א"ר קמ ע"א(ש "מוחא נקרא ימא והשפע ההולך בשערות מגלה עמקות מני חושך הן הדרכים כמ
 .דרכי תורה הם הגילויים של תורה שהם תמיד צינור של העצם

 .כאן רואים שהתיקון יכול להיות ללא התעוררות שלנו 197
 )ז"רמ(וררו התחיל להעניקם בחסדיו מבלי שיתע' שהוא ית 198
 היה הנה, כ"ג להרע חדש כח אז וניתן אז נתחדש אשר הכח התחדשות): ג"ב קכב ע"ח(ה "דע' עי 199
 הרע היצר אז ונעקר, כולה אחרא להסטרא גדול ביטול אז והיה, ובעצמו בכבודו ה"הקב אז שנתגלה באשר

 מדף (בא' ופ) א"ע קמט (תךבהעלו' ופ 199הענין כל ש"ע) א"סע צה (אמור' פ ק"בזוה ש"וכמ, לגמרי מישראל
 נצרך היה מתחילה כי, הבחירה תתבטל שלא כדי כ"ג להרע חדש כח ליתן הצורך היה לכן .)מא דף עד לה

 חדש ובזוהר) 199א"סע צז (אמור' בפ ש"כמ ,במסאבותא אחידן אז ישראל שהיו משום הרבה כ"כ לבטלה
 .)א"ע כז יתרו' פ ריש(

 ).אור יקר(היינו בשבועות  200
 ).ז"רמ(לאך או שרף של מ 201
 ).ז"רמ] (וכדלקמן[בזה אנו משתררים על כל נמצא  202
. 'ן שמילוי ועצם השם אותו גימ"ג והם רמוזים בשם ב"היינו משורשים בדעת שיש בו פי שנים חו 203

 ).ז"רמ(כ בדרושי ציצית "והמילוי הוא הגבורות כמש, השם עצמו הוא החסדים שבו
 ).מ"מ(ה בני בכורי "ל קראם הקבבן בכור כך ישרא' א נק"כמו שהז 204
כ אל אחר "כמש, שאין לו דעת' ואין ו, ראשית חכמה' ור, לכתר' כ, רמז לבינה' ב: 'שהוא ראש לקלי 205

 ).ז"רמ) (&(מסתרס 
בכור אדם דכורא בכור ). אור יקר(שרו של מצרים ראש השרים מזל מצרים טלה ראש המזלות  206

 ).מ"מ(א "נ דסט"והם דו, )ו"רח(בהמה נוקבא 
נוגה לאש מתלקחת אז היא כולה רעה ' כי כשמתחברת הקלי) &(ש במרכבת יחזקאל פרק ד "יובן במ 207

והוא סוד צלם דנבוכדנצר שהיה אומר , ואז צד הטוב שבה מכחיש פמליא של מעלה וקורא עצמו אלוה
ת כח אלקיך וזה בכח ההשבעות משביעים המכשפים שיתקשר הטוב עם הרע וענין זה בתכלי' אנכי ה

היה במצרים להיותה ערות הארץ שהניצוצות דקדושה דקליפת נוגה ירדו לקליפת מצרים ונתחברה ' הקלי
' ה עם ד"פרע' ן גימ"ובהתחבר נוגה אל אש עולה שט, בלבת אש' נוגה לאש כי כן ראה משה אל מלאך ה

והוא עילאין ' יד שעשו כן בכל העולמות הקל"ונלע. והקשרים היו לקשור את הקדושה בתוכם, אותיות
תפיסת , בבית דילה דאיהי בית הסהר, ת" הבור נוקבא בישא לילי:ב"ב קיח ע" ח'ועי). ז"רמ(ותתאין 

ידייהו מהדקן , ושויין לון בכמה שלשלאין ואסירין לבנהא, שפחה בישא בגלותא דילה, למטרוניתא ובנהא
 הזילוה כי ראו הכל מכבדי) שם ח(ולא עוד אלא , היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח) איכה א ג(, לאחורא

 . ערותה גם היא נאנחה ותשב אחור
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 ועוד שהרי הוא ,)פ"הגש (אלא רק הוא
 ,חין ולדעת הכל ולהתיר אסוריםידע להב

  .ואינם ברשות שליח אחר אלא בידו

ãáòå ïåì à÷ôàì àìëî ïéøåç éðá ïåì 
òå"ã208á÷ àòá àì " àìå êàìî àì ä

óøù209åäéà àìà 210 òãé åäéà àäã ãåòå 
àðçáàì211 ïéøéñà éøùîìå àìë òãðîìå 

 àìà àøçà àçéìùã àúåùøá ïåðéà åàìå
äéãéá:  

 באותו לילה שרצה הקדוש ,בא וראה
 כמו ,ג כל אותם בכורותוברוך הוא להר

 באו , הלילהשנחשךבשעה ) &(שנאמר 
 אמר להם לא זמן ,מזמרים לזמר לפניו

 שהרי שירה אחרת מזמרים בני ,הוא
בשעה שנחלק הלילה התעוררה  .בארץ

 ואז עשה הקדוש ברוך הוא ,רוח צפון
  וישראל עושים שירה בקול רם,נקמות

וישראל מזמרים ואומרים הלל בקול (
 ,ואז עשאם בני חורין מהכל ,)רם

 היו מחנותםומלאכים עליונים וכל 
 אחר ,קשיבים להם לקולות ישראלמ

שנמולו רשמו את בתיהם מאותו דם 
על   בשלשה רשומים,ומדם הפסח

 הרי , למההמשקוף ועל שתי המזוזת
 ,שם קדושופרשוה משום שהוא ר

והמשחית כשהוא יוצא ורואה אותו דם 
 חס על ,שהיה רשום על אותו פתח

על הפתח ' ופסח ה" זהו שכתוב ,ישראל
 אם הקדוש ברוך ,תבונןלה כאן יש ".'וגו

הוא בא והרג בארץ מצרים ולא שליח 

á÷ àòáã àéìéì àåääá éæç àú" ä
 øîúàã äîë éøåëá ïåðéà ìë àìè÷ì
 àøîæì ïéøîæî åúà àéìéì ùîøã àúòùá
 àúøéù àäã àåä ïãéò åàì ïåì øîà äéî÷

éðá ïéøîæî àøçà212 àúòùá àòøàá 
 øòúà àéìéì âéìôúàãïåôö çåø213á÷å " ä

 àúøéù ïéãáò ìàøùéå ïéî÷åð ãáò ïéãë
 íø ìå÷á)ñ" ïéøîàå ïéøîæî ìàøùéå à

íø ìå÷á àìåìä(214 ïéøåç éðá ïåì ãáò ïéãëå 
 ååä åäìë ïééøùî ìëå éàìò ïéëàìîå àìëî
 åøæâúàã øúá ìàøùéã ïåäéì÷ì ïåäì ïéúééö
 àîãîå àîã àåääî ïåäéúáì åîéùø

ôãñàç215ïéîéùø úìúá ) &(ò  óå÷ùîä ì
î úåæåæîä éúù ìòå" ïéâá äåî÷åà àä è
àùéã÷ àîéùø åäéàã216 åäéà ãë àìáçîå 

 àåää ìò íéùø äåäã àîã àåää éîçå ÷éôð
ééç àçúôñää ìàøùéã åäééìò " ã)& ( çñôå

éé 'åâå çúôä ìò ' éà àìëúñàì úéà àëä

                                                                                                                                                        
 ).ז"רמ(מאחר אהבתו לנו  208
 ).ז"רמ(מלאך ביצירה ושרף בבריאה אלא בכחו מסוד האצילות  209
 אני ולא מלאך והכיתי כל בכרו בארץ –ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה : מלשון הגדה של פסח 210

  .אני הוא ולא אחר' צרים אעשה שפטים אני ולא שליח אני המצרים אני ולא שרף ובכל אלהי מ
 ).מ"מ(ה שהוא מושל בכל "אי אפשר למלאך לעשות אלא הקב' נ דקלי"ה הרג בכור דו"כיון שהקב

אי אפשר ). ז"רמ(אין למלאכים עסק וידיעה בעיני החיצונים כי קדושים המה ולכן לא ידעו להבחין  211
, ה שולט בכל"כ למעלה שרק הקב"וזה הוספה על מש, ה"ור אלא הקבלהבחין בין טיפת בכור לשאניו בכ

 )מ"מ] (?וכאן רואים שהוא משגיח בכל[
כאשר עושים את זה הפנימיות , ן מהחיצוניות"ואין זמן לעליית מ, )ו"רח(הלל דאכילת פסחים  212

 ).ז"רמ(
' בורה שביסוד נוקהם הג). אור יקר(ת רוח צפון "ת מצד הגבורה כי הגבורה נקראת צפון והת"הת 213

ולכך נקרא רוח צפון כי הם בסוד ההוא רוחא דשבק בגווה ולכך נקרא רוח ונקרא צפון ) א שביסוד אמא"נ(
ש מצפון תפתח הרעה והתעוררות גבורה אלו הם לזווג יעקב ולאה שאחר "כי צד צפון הם הגבורות כמ

 ).ו"רח(חצות ואז כתיב מצפון זהב יאתה לזווג 
סד לאלפים שהוא ביטול מצולות ים שישראל עושים שיראת בקול רם בסוד הוא סוד נוצר ח 214

אם נאמר הלל במצרים או לא *) דף (' פסחים פרק י' הגרסאות תלויות בגמ' ב). ז"רמ(מקולות מים רבים 
 ).ז"רמ(

 .ב"כ פ ע"ב ושעה"עוד בא לה ע' עי 215

ולי נראה ', י' י' י' ו' ו' ב ו"דע' שם בוהם )] אור יקר (כזה [ן "יודי' טיפות הם ג' ק כתב כי ג"הרמ 216
א שזה לשון "א וצג ע"א לג ע"ח' ועי). ו"רח(ה בסוד נערה "אחרונה דהו' שהוא סוד ה' שהציור הוא כזה ה

 .שהוא אות השכינה' א שזה אות י"שם צה ע' ועי, על ברית מילה
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 והרי , רשם זה שעל הפתח לשם מה,אחר
ולא יתן " ועוד מה זה .הכל גלוי לפניו

 ,"ולא ישחית" צריך להיותהיה  "המשחית
הכה כל ' וה"  שכתוב,אלא ודאי כך זה

 ואותו בית דין ,הוא ובית דינו'  וה,"בכור
בכל צריך ו ,)מכאן שבכל (כאן נמצא

 שהרי ,להראות מעשה כדי להנצל
 כדי שלא ימצא , זה על המזבחדוגמאכ

  .המשחית

 àòøàá ìéè÷å éúà àåä êéøá àùãå÷
 àøçà çéìù àìå íéøöîãøéùî ìòã àã à

úô åäî åúå äéî÷ éìâ àìë àäå äîì àç
)âë áé úåîù ( úéçùé àìå úéçùîä ïúé àìå

äéì éòáî217 áéúëã àåä éëä éàãå àìà )& (
ééå 'ééå øåëá ìë äëä 'åðéã úéáå àåä218 

 çëúùà àëä àðéã éá àåääå)ñ" ïàëî à
àìëáã (àìëáåãî ïéâá àãáåò äàæçàì éòá 

 éáâ ìò àã àðååâë àäã àáæúùàì
àçáãî219ã ïéâá àìáçî çëúùà àì:  

 , ובזמן שלא צריך את זה,זה במעשה
 ובעלי ,כמו ראש השנה שהוא יום הדין

 צריכים ,לשון הרע עומדים על ישראל
 וצריכים להראות ,דברים תפלות ובקשות

 והרי .כמו שבארנו) ברוח ונפש (מעשה
) להראות שופר (, בשופר, ובמה,נתבאר

 ואנו מוציאים באותו ,לעורר שופר אחר
 כמו . הכל כראוי,ל רחמים ודין כאחדקו

שלאותו שופר עליון מוציא קול שהוא 
 ולעורר רחמים אנו ,כלל של אחד

ר את בעלי הדין שלא ו ולשב,הולכים
 וכשמתעוררים .ישלטו ביום הזה

 כל המנורות העליונות מאירות ,הרחמים
באור פני מלך "  ואז,מצד זה ומצד זה

   ".חיים
) דולהג ( בשעה שהכהן,בא וראה

 והיה מקריב , להדליק נרות למטהמתכוון
 באותה שעה אז מנורות ,בשמיםקטורת 

 , ונקשר הכל כאחד,עליונות מאירות
 זהו ,ושמחה וחדוה נמצאת בכל העולמות

 ועל זה ,"ישמח לבקטורת שמן ו" שכתוב
  ". הנרותאתבהעלותך "

 éàä êéøèöà àìã àðîæáå àãáåòá éàä
ãã àîåé åäéàã äðùä ùàø ïåâë àðé

 åäééìò ïéîéé÷ àùéá àðùéìã ïåäéøàîå
 ïðéòáå ïéúåòáå ïéúåìö ïéìî ïðéòá ìàøùéã

àãáåò äàæçàìäî) ñ"àùôðå àçåøá à ( äîë
 øôåùá äîáå øîúà àäå àðîé÷åàã

)øôåù äàæçàì(åî àøôåù àøòúàì 
àøçà220 éîçø àì÷ àåääá ïé÷éôî ïðàå 

àãçë àðéãå221 äîë úåàé à÷ãë àìë 
 ÷éôà äàìò øôåù àåääã àììë åäéàã àì÷

àãçë222 àøáúìå ïðéìæà÷ éîçø àøòúàìå 
 ãëå àîåé éàäá ïåèìùé àìã àðéãã ïåäéøàî
 ïéøäð ïéàìò ïéðéöåá åäìë ïéøòúî éîçø

àñéâ éàäîå àñéâ éàäî223ïéãë ) &( øåàá 
íééç êìî éðô224   

ú"ç225 àðäëã àúòùá )àáø(æî ïååëúà 
 úøåè÷ áéø÷ äåäå àúúì ïéðéöåá à÷ìãàì

 àåääá ïéîñåá ïéàìò ïéðéöåá ïéãë àúòù
 àúååãçå åãçå àãçë àìë øè÷úàå ïéøäð

ää ïéîìò åäìëá çëúùà" ã)& ( ïîù

                                                                                                                                                        
 ).ו"לש(א "פרשת בא דף מא סע' עי 217
 ).מ"מ(ולכן כיון שהחילות היו שם לכך כתיב ולא יתן המשחית בית דינו היינו מלכות וחיילותיה  218
 ).מ"מ(זריקת דם על המזבח ' פי 219
 ).מ"מ) (&כ "כ בשעה"ת דבינה כמש"שופר שבעולם הזה כדי לעורר שופר העליון שהוא אור מקיף דז 220
שאנו מוציאים בשופר שבעולם הזה תקיעה ושברים שהם רחמי ודינא כדי לרמוז שגם השופר  221

 ).מ"מ(ן הניתנים בו "ת דבינה מוציא הקולות שהם הזו"עליון שהוא אור מקיף דזה
 ).מ"מ(ן שנכללים יחד "היינו זו 222
 ).ו"רח(הקוים ימין ושמאל כולם נהפכים לרחמים ' ב 223
ל כשיאדימו פני הבעל תוקע יכוין שמאיר פני אריך ולזעיר ואז פני זעיר מאירין "ש האריז"יובן במ 224

 ).ו"רח(י מלך חיים וזהו באור פנ
 .כאן חוזר למעשה ולא לדיבור 225
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òå áì çîùé úøåè÷å" úà êúåìòäá ã
úåøðä226:  

רבי אלעזר ורבי יוסי ורבי יצחק היו 
 עד , פגעו באותם הרי קרדו,הולכים בדרך

 הרים רבי אלעזר עיניו ,שהיו הולכים
 ,והיו חשוכים ,וראה אותם הרים רמים

 אמר רבי אלעזר לאותם .ופחדו בפחד
כאן לא היינו ) היה(לו אבא  ִא,חברים

 ודברי , אבל כיון שאנו שלשה,פוחדים
פתח . כאן הדין  לא נמצא,תורה בינינו

 התיבה ותנח"  כתוב,רבי אלעזר ואמר
 ,"'על הרי אררט וגו' בחדש השביעי וגו

 שבכל דבר ,כמה חביבים דברי התורה
לה ו והתורה כ,ש סודות עליוניםודבר י

 בשלש עשרה , ושנינו.נקראת עליונה
 כל דבר שהיה בכלל ,מדות של התורה

ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו 
שהרי  ,יצא כולו יצא אלא ללמד על הכלל

  התורה שהיא

øå øæòìà éáø 'øå éñåé ' éìæà ååä ÷çöé
åãø÷ éøåè ïåðéàá åòâô àçøåàá227 ååäã ãò 

÷æ éìæàø éåðéò ó ' éøåè ïåðéà éîçå øæòìà
 ååäå éàîøçãå ïëåùçà åìéçãá ïì" øæòìà ø

àáà åìà àééøáç ïåðéàì228àì àëä   äåä
 éìîå àúìú ïðàã ïåéë ìáà àðìéçã
 çëúùà àì àëä àðéã àððéá àúééøåàã

ø çúô ' áéúë øîàå øæòìà)& ( äáéúä çðúå
åâå éòéáùä ùãçá 'åâå èøøà éøä ìò ' äîë

éìî ïéáéáç úéà äìîå äìî ìëáã àúééøåàã 
 éø÷éà äàìò àìë àúééøåàå ïéàìò ïéæø
 øáã ìë àúééøåàã ïìéëî øñéìúá ïðéðúå
 ãîìì àì ãîìì ììëä ïî àöéå ììëá äéäù
 àöé åìë ììëä ìò ãîìì àìà àöé åîöò ìò

éäéàã àúééøåà àäã  
  èî÷ò "á  

 אף על גב שיוצא ממנה ,כלל עליון
באה להראות  ודאי לא ,ספור אחד בעולם

 אלא להראות דברים ,פוריאת אותו ס
 ולא ללמד על .עליונים וסודות עליונים

 ,יצא כולו עצמו יצא אלא ללמד על הכלל
 או אותו ,משום שאותו ספור של התורה

 אף על גב שהוא יוצא מכלל ,מעשה
 , לא להראות על עצמו יצא בלבד,התורה

אלא להראות על אותו כלל עליון של 
 ותנח" כגון זה שכתוב . יצאלהוהתורה כ
בחדש השביעי בשבעה עשר יום התיבה 

 ודאי פסוק זה יצא ,"לחדש על הרי אררט
 מה , ובא בספור העולם,מכלל התורה

 שהרי ,אכפת לנו אם שורה בזה או בזה
 אלא ללמד על .במקום אחד שישרה

 ואשריהם ישראל שנתנה ,יצא כולו הכלל
 ומי ,להם תורה עליונה תורת אמת

ומר שאותו ספור של התורה להראות שא
פח י ת,על אותו ספור בלבד הוא בא

äàìò àììë229òà " øåôñ ãç äðî ÷ôðã â
 àåää ìò äàæçàì éúà àì éàãå àîìòá
 ïéàìò ïéæøå ïéàìò ïéìî äàæçàì àìà øåôñ

 àìå ìò ãîìì àìà àöé åîöò ìò ãîìì
 àúééøåàã øåôñ àåääã ïéâá àöé åìë ììëä

òà àãáåò àåää åà" àììëî à÷ôð àåäã â
 ÷ôð äéîøâ ìò äàæçàì åàì àúééøåàã
 äàìò àììë àåää ìò äàæçàì àìà ãáìá

ïåâë ÷ôð àìë àúééøåàãçîéàä èî áéúëã 
)& ( äòáùá éòéáùä ùãçá äáéúä çðúå

 éøä ìò ùãçì íåé øùò àø÷ éàä éàãå èøøà
 àîìòã øåôñá éúàå ÷ôð àúééøåàã àììëî
 àäã éàäá åà éàäá éøù éà ïì úôëà éàî
 åìë ììëä ìò ãîìì àìà éøùéì ãç øúàá
 åäì áéäéúàã ìàøùé ïåðéà ïéàëæå àöé
 øîàã ïàîå èåù÷ã àúééøåà äàìò àúééøåà

                                                                                                                                                        
וזה ישמח , א שהם שמן וקטרת ששמן הוא אבא וקטרת היא אמא"ן מקבלים הארה מאו"ספירות זו 226

א "ב נתיבות חכמה וכן מלכות נקראת לב לפי שיוצא מכנגד הבל דז"לב לפי שיש לו ל' א הנק"לב שהוא ז
 ).מ"מ(

א תרגם הרי אררט טורי קרדו "וראה בראשית ח ד שת, א"ראשית טו עלעיל ב' כלשון קרדינותא עי 227
 ).דרך אמת(

 .י"רשב 228
ז לא "פ שתראה בשם פסוק שנראה שהוא סיפור בעלמא עכ"שהתורה כולה מליאה סודות ואע' פי 229

ל שהוא חוזר לענין של ארחי "כאן נ). מ"מ(אתי על ההוא סיפור שאתה רואה בעיניך אלא עוד יש בו סוד 
 .ייתאאור
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 שאם כך היא אינה תורה עליונה ,רוחו
 אלא ודאי תורה קדושה ,תורת אמת

  .עליונה היא תורת אמת

 àåää ìò äàæçàì àúééøåàã àøåôñ àåääã
ñôçåø çôéú éúà÷ ãáìá øåéàã äé  åàì éëä

 àìà èåù÷ã àúééøåà äàìò àúééøåà éäéà
 àúééøåà éäéà äàìò àùéã÷ àúééøåà éàãå

èåù÷ã:  
 מלך בשר ודם לא מכבודו בא וראה

 ואם , כל שכן לכתבם,לדבר דברי הדיוט
עולה בדעתך שמלך עליון הקדוש ברוך 

 לכתוב הוא לא היו לו דברים קדושים
כל   אלא שהוא כנס,ולעשות מהם תורה

דברי הדיוטות כמו דברי עשו דברי הגר 
 דברי האתון דברי בלעם ,דברי לבן ביעקב

 וכל שאר ,דברי בלק דברי זמרי וכנסם
 , ועשה מהם תורה,הספורים שכתובים

תורת " ,אם כך למה נקראת תורת אמת
' פקודי ה" "נאמנה' עדות ה" "תמימה' ה

' יראת ה" "ברה' מצות ה" "ישרים
 וכתוב ," אמת'משפטי ה" "טהורה

 אלה אותם ,"הנחמדים מזהב ומפז רב"
 אלא ודאי תורה קדושה ,דברי תורה

'  תורת ה,עליונה היא תורת אמת
 וכל דבר ודבר בא להראות ,תמימה
 שאותו דבר של ,עליונים) אחרים (דברים

אותו ספור לא להראות על עצמו בלבד 
 , אלא להראות על אותו כלל הוא בא,בא

 התיבה ותנח" ראה בא ו.כמו שבארנו
הפסוק  ( כל שכן אחרים, פסוק זה כך"'וגו

בשעה שדין  ,)הזה כך הוא והרי נתבאר
 , והדינים שרויים,תלוי על העולם

והקדוש ברוך הוא יושב על כסא דין לדון 
 כמה רשומים נרשמו ,העולם באותו כסא

 כמה פתקים גנוזים בתוכו בתוך תיק ,בו
 ,זו כל הספרים שפתוחים שם נגנ,המלך

 וכסא זה לא . לא נשכח דבר מהמלךלכןו
 , אלא בחדש השביעי,נתקן ולא שורה

 יום שבו כל בני העולם ,שהוא יום הדין
עוברים לפני אותו  כולם ,נפקדים בו

בחדש  התיבה  ועל זה ותנח,כסא
 בחדש השביעי ודאי שהוא דין ,השביעי
  .העולם

á êìî éæç àú"éìéã àø÷é åàì åä àåä 
äã äìî éòúùàìë àèåéã" äéì áúëîì ù

á÷ äàìò àëìîã êúòãá ÷éìñ éàå" àì ä
 åäééðî ãáòîìå áúëîì ïéùéã÷ ïéìî äéì ååä
 ïéìî ìë ùéðë åäéàã àìà àúééøåà
 ïéìî øâäã ïéìî åùòã ïéìî ïåâë ïéèåéãäã

á÷òéá ïáìãð ïéìî íòìáã ïéìî ïåúàã ïéìî 
 øàù ìëå åäì ùéðëå éøîæã ïéìî ÷ìáã

éáòå ïéáéúëã ïéøåôñ éà àúééøåà åäééðî ã
 úîà úøåú éø÷à éàîà éëä)& (éé úøåú '

 äîéîú)& (úåãò éé ' äðîàð)& (éé éãå÷ô '
 íéøùé)& (éé úåöî ' äøá)& (éé úàøé '
 äøåäè)& (éé éèôùî ' úîà)& ( áéúëå)& (

ïåðéà ïéìà áø æôîå áäæî íéãîçðä230 éìî 
 äàìò àùéã÷ àúééøåà éàãå àìà àúééøåàã

 àúééøåà åäéàéé úøåú èåù÷ã ' ìëå äîéîú
 ïéìî äàæçàì àééúà äìîå äìî)ïéðøçà(àð 

 åàì øåôñ àåääã äìî àåääã ïéàìò
 àìà àéúà à÷ ãáìá äéîøâ ìò äàæçàì
 äîë éúà÷ àììë àåää ìò äàæçàì

åâå äáéúä çðúå éæç àú àðîé÷åàã ')& ( éàä
 ïéðøçà ïëù ìë êë àø÷)ñ" êë àø÷ éàä à

øîúà àäå åäéà (éãã àúòùá ìò éìú àð
á÷å ïééøù ïéðéãå àîìò" àééñøåë ìò áéúé ä

àðéãã231 äîë àééñøåë àåääá àîìò ïãéîì 
éùøô äîë äéá åîéùøúà ïéî ïéæéðâ ïé÷ú

á äéåâáâàúîçà å232 íéøôñ åäìë àëìîã 
åçéúôãáð éùðúà àì êë ïéâáå åæéðâúà ïîú 

ï÷úà àì àééñøåë éàäå àëìî ïî äìî233 
éàã éòéáùä ùãçá àìà àéøù àìå àîåéåä

                                                 
כ למה נכתבו מלין דעשו ומלין "נאמנה הם מילין דאורייתא וא' ישרים עדות ה' שאלו שהם פקודי ה 230

 ).מ"מ(אלא ודאי שגם בהם יש סוד ' דהגר וכו
ה יתיב על כורסייא היא בינה "מהתקיונים משמע כי בינה נקרא תיבה וכפי זה יובן הענין כי קב 231

נ כסא דין "א) &(ה "כ ר"ש בשעה"מנו המוחין בסוד הדורמיטה כמוכרסייא דדינא הוא הזעיר שנסתלקו מ
' י שלה מן הזעיר ונתונים אל הנוק"ה דיתיב על כורסייא דדינא היא הבינה שמסתלקין נה"היא המלכות וקב

 ).ו"רח(אלקים את הצלע ' בסוד ויבן ה
 ).דרך אמת(אוצר  232
 ).מ"מ(' בינה אלא בתשרי שהוא חדש הזכסא זה שהוא זעיר או מלכות אלא תתקן כדי לישב עליו ה 233
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 äéá ïåã÷ôúà àîìò éðá ìëã àîåé àðéãã
òå àééñøë àåää éî÷ ïéøáò åäìë" çðúå ã

 éàãå éòéáùä ùãçá éòéáùä ùãçá äáúä
àîìòã àðéã åäéàã:  

) עמודי הכסא ( אלו,"על הרי אררט"
  וכולם,בעלי הדין בעלי יבבה ויללה

באותו יום לפני ) יםנמצאשכלם  (שלוחים
עלי מגנים  וכמה ב,הקדוש ברוך הוא
 עומדים תחת  וכולם,מתעוררים ביום זה

וישראל  ,אותו כסא בדין העולם
 ומבקשים ,מתפללים תפלה באותו יום

 ,ומתחננים לפניו ותוקעים בשופר
והקדוש ברוך הוא חס עליהם והופך דין 

 וכל עליונים ותחתונים פותחים ,לרחמים
 ועל ,"אשרי העם יודעי תרועה" ואומרים

 שאותו שתוקע ,היוםזה צריך באותו 
 , בה בתרועה ויכווןקר הדברישידע ע

 ועל זה כתוב .ויעשה הדבר בחכמה
 ולא כתוב "אשרי העם יודעי תרועה"

  . והרי נתבאר,תוקעי תרועה

 ïéìà èøøà éøä ìò)àééñøåë éëîñ(234âð 
àììéå àááéã ïåäéøàî ïéðéãã ïåäéøàî235 

 ïéçéìù åäìëå)ñ"ïéçéëù åäìëã à ( àåääá
÷ éî÷ àîåéá" åøòúà ïéñéøú éøàî äîëå ä

 àééñøë àåää úåçú éîéé÷ åäìëå àîåé éàäá
 àúåìö ïàìöî ìàøùéå àîìòã àðéãá
 ïéò÷úå äéî÷ ïððçúîå ïàòáå àîåé àåääá

á÷å øôåùá" àðéã êôäîå åäééìò íééç ä
éøîàå éçúô éàúúå éàìò ìëå éîçøì) &( 

òå äòåøú éòãåé íòä éøùà" àåääá àðéòá ã
úã àåääã àîåé ïååëéå äìîã àø÷ò òãéã ò÷

ãéáòéå äòåøúá äéáãðàúîëçá äìî 236 
òå" áéúë ã)& (éøùà  àìå äòåøú éòãåé íòä

éò÷åú áéúëäðøîúà àäå äòåøú :  
 , הלילהחשך כש,הלכו כל אותו יום

 ,עלו למקום אחד ומצאו מערה אחת
אמר רבי אלעזר יכנס אחד לתוך המערה 

 נכנס ,קןואם נמצא מקום שהוא יותר מת
אור ו ,י יוסי וראה מערה אחרת בתוכהרב

 שמע קול אחד שהיה ,בה] היה[הנר 
אל מול פני  הנרות אתבהעלותך "אומר 

 כאן לקחה ,"המנורה יאירו שבעת הנרות
   והאם העליונה,כנסת ישראל אור

 å÷éìñ àìéì ùîø ãë àîåé àåää ìë åìæà
à àúøòî ãç åçëùàå øúà ãçì" øæòìà ø

ùà éà àúøòî åâ ãç ìåòéì åäéàã øúà çëú
ø ìàò ï÷úúî øéúé ' àúøòî àîçå éñåé

 ãç òîù äéá àâøùã àøåäð äéåâá àøçà
àì÷237øîà äåäã ) &( úåøðä úà êúåìòäá 

 úåøðä úòáù åøéàé äøåðîä éðô ìåî ìà
àøåäð ìàøùé úñðë àìèð àëä238 àîàå 

äàìò239  
  ð÷ò "à  

 . וכל הנרות ממנה מאירים.מתעטרת
 כולם ,ות פורחותשלהבות דקבה שתי 

 äá ïéøäð äðéî ïéðéöåá åäìëå àøèòúî

                                                 
 ).מ"מ(חיילות שתחת הכסא  234
 ).מ"מ(יצירה ועשיה ' פי 235
ל שכפל הזהר שאמר ויכוין בה בתרועה היינו "ר, )ו"רח(ל תקיעת שופר חכמה היא ולא מלאכה "ארז 236

א "כך ארואשכחו חד מערתא עאלו בגווה והמערה היתה גדולה מאד ול, )מ"מ(על כוונות הצריכים לשופר 
 ).מ"מ(ליטול חד גו מערתא דהיינו תוך פנימיות המערה 

נראה שהוא קול החברים שהיו שם במערה כדמוכח , )ו"רח(כי או בת קול או קול העוסקים בתורה  237
 )מ"מ(הראשון ' כפיורש השני משמע דהדר ביה מפי' ו לקמן פי"לקמן וגם הרח

י אהרן "קמן שמקבלת ממנה המלכות הגבורה עכי לשון בהעלותך נדרש על עלמא עלאה בינה כדל 238
 ).ו"רח(י עסקם בסודות התורה "בחכמה יסד ארץ ואפשר שהיו עושים פעולה זו ע' בסוד ה

 ).ו"רח(ל מזדווג "מתעטר בכל מקום בזהר ר' ל פי"כתב הרמ 239
ן ך כפול ופשוט פרחין שושביני"פ פר שבאימא מנצפ"מ שהם ב"וי, )ו"רח(שלהביות דקות ' ל ב"ר 240

 ).דרך אמת(' וית' שרים דקים באורם והם שושביניו של המלך ית, )מ"מ(
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קשורים  כולם, )זמורות הגפן (שושבינים
שמע רבי יוסי  . ומשם למטה,לעליונה

 בא אל רבי אלעזר אמר לו רבי .ושמח
 שהקדוש },לשון ציווי {כנסהאלעזר 

ברוך הוא הקדימנו היום הזה להרחיש 
 ראו שני , כיון שנכנסו, נכנסו.לנו בנסים

 אמר רבי .בני אדם שהיו עוסקים בתורה
ה יקר חסדך אלהים ובני אדם מ" אלעזר

 כולם  קמו אלה וישבו,"בצל כנפיך יחסיון
מה יקר "אמר רבי אלעזר  . כולםושמחו

 חסד עשה , שמצאנו אתכם"חסדך אלהים
 עכשיו ,לנו הקדוש ברוך הוא במקום זה

  .הדליקו נרות

ïé÷é÷ã ïéøéñôåè ïéøú240 ïéðéáùåù ïéçøô 
)ñ" àïéáùáù(åðåäìë 241ïéøè÷ 242 éáâì 

àúúì ïîúîå äàìòæðø òîù  ' éãçå éñåé
ø éáâì àúà 'à øæòìà"ø ì ' ìåòéð øæòìà

á÷ã" ïì àùçøúàì àîåé éàä ïì íéã÷à ä
åìàò ïéñðá243 éðá ïéøú åîç åìàòã ïåéë 

à àúééøåàá ïàòì ååäã àùð"øæòìà ø) &( 
 êéôðë ìöá íãà éðáå íéäìà êãñç ø÷é äî

ìà åî÷ ïåéñçéïé244úéå åáåäìë çð åäìë åãçå 
 íéäìà êãñç ø÷é äî øæòìà éáø øîà

á÷ ïì ãáò ãñç åëì àðçëùàã" àã øúàá ä
ïéðéöåá å÷éìãà àúùä:  

 אתבהעלותך "פתח רבי יוסי ואמר 
 שהרי , בהדלקתך,ממש בהעלותך "הנרות

 ,כאחת נעשות על ידי הכהן שתי עבודות
כמו  ,קטורת שמן ו,הן וַמ.שהן קשר אחד

  שכתוב,"ישמח לבקטורת שמן ו" שכתוב
 וכתוב ,"'והקטיר עליו אהרן וגו"
ם יבין הערבי הנרות ת אהרן אתוובהעל"

 ומה ,"בהיטיבו" מה שונה כאן ".יקטירנה
 אמר רבי יהודה ".תוובהעל"שונה שם 

 "בהיטיבו"רבי יוסי אמר  .הכל דבר אחד
 ," מיין דודיךכי טובים "כמו שנאמר

ונשבע לחם " מרטובים רווי יין כמו שנא
 רבי יהודה אמר הטבה ".ונהיה טובים

וטוב לב משתה "  כמו שנאמר,ממש
 שהרי בזמן שמשקים ,תו ובהעל".תמיד
 אז עליונים ,ים מהשקאת הנחלוומרו

 øîàå éñåé éáø çúô)& ( úà êúåìòäá
êúå÷ìãàá ùîî êúåìòäá úåøðäèð àäã 

 ïéðçìåô ïéøú àðäëã àãé ìò ãéáòúà àãçë
 úøè÷å ïîù ïåðéà ïàîå àãç àøåù÷ ïåðéàã

 áéúëãë)& (áéúëã áì çîùé úøè÷å ïîùñ 
)& (åâå ïøäà åéìò øéè÷äå ' áéúëå)& (

 íéáøòä ïéá úåøðä úà ïøäà úåìòäáå
 éàîå åáéèäá àëä àðù éàî äðøéè÷é àðù

ø øîà úåìòäáå íúä ' ãç àìë äãåäé
äìî245ãë åáéèäá øîà éñåé éáø " à)& ( éë

ïééî êéãåã íéáåè246ãë àøîç éååø íéáåè " à
)& (ø íéáåè äéäðå íçì òáùðå ' øîà äãåäé

ùîî äáèä247ãë " à)& ( äúùî áì áåèå

                                                                                                                                                        
ש והיו מקשרים אמא תתאה באמא עלאה בסוד "הכוונה על אותם שהיו עוסקים בתורה לש 241

שהיו מקשרים ומושכים הארת ' ש וכולהו קטרין לגבי עילאה פי"ולפי זה מ, )ו"רח(ן "שושבינין לעורר מ
פ "שעה' עי ).מ"מ(שהיו מקשרים אותה עם אימא ' ומתמן לתתאה שהוא מעתיק ואריך ואבא לבינה 

בחכמה ' ה) ו"ט' משלי ג(בפסוק , והענין הוא במה שהודעתיך. אהרן נקרא שושבינא דמטרוניתא: שמיני
ומתקן [והוא מכונן , כי הוא יסוד דאבא כנזכר, והוא ענין אהרן, י אבא"כי כל תיקון הנקבה הוא ע, יסד ארץ

 ושם בספר שופטים משמע שהוא .ולכן נקרא שושבינא דמטרוניתא, אותה] א"י מד ע"מאמרי רשב שער –
ב שהוא המזווג המלכה עם בעלה בהורדת החסדים להמתקי "ז קעז ע"רמ' ועי. לשון של שומר שלה

 .'וכמו כן עיקרו מאבא דיסד ברתא והוא מקור החסדים הממותקים בגבורות שבדעת הנוק, גבורותיה
כ "אח' ש ומתמן לתתא פי"ש וכולהו קטרין לגבי עילאה ומ"באימא וז' י תורתם מ"ים עמקשר 242

שכלילת הקולטרא בקטרוי עניינה גניזת הארת , א כד"ש א"פת' עי, )מ"מ(ע "מושכים שפע לתתא שהם בי
 .א"א בקד"הרדל

 .שמצאו מערה 243
 ).מ"מ(כ ישבו " ואחא וחביריו"חברים שהיו שם עמדו לכבוד ר' אלו הב, )ו"רח(הם השנים  244
טוב ובהעלות רומז על ' בהטיבו רומז על יסוד הבינה הנק' ש בהטיבו ובהעלות הכל רומז בענין א"מ 245

 ).ו"רח(שהוא נובע מתתא לעילא ' יסוד הנוק
 ).ו"רח(יין המשומר בענביו יסוד הבינה  246
 ).מ"מ(ב נתיבות "שמן הטוב טוב לב ל) ו"רח(מצד יסוד אבא  247
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) עליונות ותחתונות (מתעלים וברכות
 ועל זה ,נמצאות בכלם ושמחים בכל

מק ו בשעה שע,רבי אחא אמר .תוובהעל
 ,)הכל מאירשל  שסתום (הכל מאירשל 

בדרך ) מאיר (מאיר בנחל והנחל שופע
  ואז כתוב בהעלת,ישר להשקות הכל

מק הכל ומשום שזה יוצא מע ,)בהיטיבו(
של  (מקו שבא מצד עליון של ע,בהעלת
 והכל דבר ,הכל שנקרא מחשבה) סתום
 וברכות , ואז כנסת ישראל מתברכת.אחד

  .נמצאות בכל העולמות

 ïéé÷ùúàã àðîæá àäã úåìòäáå ãéîú
àìçðã ïéé÷ùî ïééååøúàå248 ïéàìò ïéãë 

 àéåìò ïëøáå)ñ"ïéàúúå ïéàìò à ( åçëúùà
òå àìëá åãçå åäìëá" àçà éáø úåìòäáå ã

àìëã à÷éîòã àúòá øîààñ øéäð )ñ" à
øéäð àìëã àîéúñã(áñøéäð 249àìçðá 250 

 ãéâð àìçðå)ñ"øéäð à ( øùéî çøàá
 úåìòäá áéúë ïéãë àìë äà÷ùàì)ð" à

åáéèäá(âñ é÷ôð àìëã à÷îåòî àäã ïéâá 
 äàìò àøèñî éúàã úåìòäá à÷éîòã)ñ" à

àîéúñã(ãñ ãç àìëå äáùçî éø÷àã àìëã 
äìî251ðë ïéãëå " ïàëøáå àëøáúà é

ïéîìò åäìëá éçëúùà:  
בית בנה בניתי "  כתוב,רבי יצחק פתח

 ,לו בית זב" לך מכון לשבתך עולמיםזבול
 כשנפקדו בידיה כל גנזי .בית זבול ודאי

 . אז נקרא בית זבול,המלך ושולטת בהם
 שהרי זה ,רא זבולורקיע אחד יש שנק

 וזה נקרא ,נמצא לקבל ברכות ולסדר הכל
  .בית זבול

 áéúë çúô ÷çöé éáø)& ( úéá éúéðá äðá
 úéá ìåáæ úéá íéîìåò êúáùì ïåëî êì ìåáæ

ìåáæ252 éæðâ ìë àäãéá åã÷ôúà ãë éàãå 
 ìåáæ úéá éø÷à ïéãë åäá àèìùå àëìî

ìåáæ éø÷àã úéà ãç òé÷øå253 àã àäã 
 ïàëøá àìá÷ì çëùà éàäå àìë àøãñìå

ìåáæ úéá éø÷à  
ולזבולן אמר שמח "  כתובבא וראה

 מלמד ,"זבולן בצאתך ויששכר באהלך
 , קרבלוחם זה יוצא ו,שהשתתפו כאחד

 וזה נותן חלק .וזה יושב ועוסק בתורה
 בחלק זבולון . וזה נותן חלק לזה,לזה
 וכך , וכנסת ישראל נקראת ים כנרת,הים
 ,את משםתכלת יוצהרי  משום ש,ראוי

 ,כדוגמא שלמעלהופרשוה שהרי למטה 
 תכלת .ים כנרת למעלה ים כנרת למטה

ú" áéúë ç)& ( ïìåáæ çîù øîà ïìåáæìå
êìäàá øëùùéå êúàöá254 ãîìî 

àãçë åôúúùàã255 àáø÷ çâàå ÷éôð àã 
éøåàá éòìå áéúé àãå à÷ìåç áéäé àãå àúé

àãì à÷ìåç áéäé àãå àãì256äñ äé÷ìåçá 
ëå àîé ïåìåáæãìàøùé úñð úøðë íé éø÷à 

 ïîúî ÷éôð úìëú àäã ïéâá éæçúà éëäå

                                                                                                                                                        
י בהטיבו 'ש רבי יהודה לעיל כולא חד מלה פ,והנה דבריו סותרים זה את זה שמ, )ו"רח(יסוד דאבא  248

כ "יהדוה לקמן שאמר הטבה ממש פירש בו היינו יסוד דבאבא וא' ור' יסוד הבינה ובהעלות יסוד הדנוק
מה יוסי שאמר בהטיבו יסוד הבינה מה בא להוסיף על רבי יהדוה ו' יהודה סתרי אהדדי ועוד ר' דברי ר

 ). יש אריכות קצת–מ "מ(חדש רבי יוסי 
 ).ו"רח(יסוד דאבא  249
 ).ו"רח(נחלא ' יסוד דאמא הנק 250
 ).ו"רח(חד מלה ' שפע יסוד הבינ היסוד החכמה כל 251
 ).אור יקר(מלכות  252
, ועאלין גו ההוא היכלא דאתקרי זבול, ההוא מארי דעיינין לקיט גומרין שייפי דנורא): &(ח "זו' עי 253

  . ן כל שבחין אתסדרן לסלקא לעילאהיכל דתמ
 .ולכן בית זבול היא מלכות, )מ"מ(היינו יסוד , )ג"י יב ע"א ס"אור יקר וגר(ת "ת

 ).ו"רח) (א יששכר בהוד זבולון ביסוד"נ(יששכר בנצח זבולון בהוד והם תמכי אורייתא  254
 ).מ"מ(ן "ל שזה חיבור זו"כנ 255
 ).אור יקר(שפע למלכות ת מוריד "ת והת"המלכות מעלה התעוררות לת 256
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 , והכל במקום אחד,למעלה תכלת למטה
 . קרבללחוםועל זה ירש זבולון לצאת 

עמים הר "  שכתוב,ומנין לנו שכך זה
 זבחי צדק ,"יקראו שם יזבחו זבחי צדק

 ".כי שפע ימים יינקו" למה .בודאי
 ונותן לזבולון חלק ,הויששכר חלקו בתור
 ועל זה השתתפו .של התורה בודאי

 שברכת ,כאחד להתברך זבולון מיששכר
 ,רבי אבא אמר .התורה היא ברכת הכל

 ודרגה , התורה בודאי כך היאירושת
ששית אחת נותנת  (ששית זו נותנת שכר

 ,תורה ומורישה לה לכנסת ישראל) שכר
) &(  ועל זה שנינו,מוריש הלבן לתכלת

 עוי שיוד,יר בין תכלת ללבןמשיכ
 והלבן ,ר"קושהרי אז נקרא ב ,הצבעים

 ועל זה כל .עבר והתכלת ,בא לעולם
ן המלך נמנו יקרבות המלך וכל כלי זי

  . והרי בארנו,בידיה

 íé àìéòìã àðååâë àúúì àäã äåî÷åàå
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