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  àùð úùøô:  
אל משה לאמר נשא את ' וידבר ה

אשרי   רבי אבא פתח,'ראש בני גרשון וגו
 ואין ברוחו ןולו עו' ב הואדם לא יחש

 הפסוק הזה אין ראשו סופו ואין ,רמיה
 וכך , בותבונן ויש לה,סופו ראשו

 בשעת תפלת מנחה בא וראה, פרשוהו
קן תפלת י ויצחק ת,הדין שורה בעולם

 עד ,מנחה וגבורה עליונה שולטת בעולם
  לקבל אותוכדישבא ונכנס הלילה 

 ,ומזמן ששורה תפלת מנחה ,)ללילה(
ומתעורר  ,)אותו (נפרד השמאל לקבל

 אחר שמתעוררים כל אותם .הלילה
מתעוררים  כולם ,שומרי הפתחים שבחוץ

 וכל בני העולם ,בעולם ומתפשטים
 בחצות .והרי נתבאר, טועמים טעם מות

 ,הלילה ממש מתעורר השמאל כמקדם
ושושנה הקדושה מעלה ריחות ומשבחת 

 ואז עולה ושורה הראש ,ומרימה קול
  למעלה בשמאל

éé øáãéå ' ùàø úà àùð øîàì äùî ìà
ïåùøâ éðá30åâå ') áë ã øáãîá(ø  ' çúô àáà

)á áì íéìäú (éé áåùçé àì íãà éøùà 'ìå 
 äéùéø åàì àø÷ éàä äéîø åçåøá ïéàå ïåò

äéùéø äéôéñ åàìå äéôéñ31 àìëúñàì úéàå 
ú äåî÷åà àäå äéá" àúåìöã àúòùá ç

 ï÷ú ÷çöéå àîìòá àéøù àðéã äçðîã
âå äçðîã àúåìö àèìù äàìò äøåá

àîìòá32 àìá÷ì ïéâá àéìéì ìàòå éúàã ãò 
 äéì)àéìéìì(á33 àúåìö éøàùã àðîæîå 

 àìá÷ì àìîù ùøôúà äçðîã)éì' ( øòúàå
 ïéçúô éøåèð ïåðéà ìë øòúàã øúá àéìéì

øáìã34 ìëå åèùôúàå àîìòá ïéøòúî åäìë 
àúåîã àîòè ïéîòè àîìò éðá35 øîúà àäå 

ìàîù øòúà ùîî àéìéì úåâìôáà36 
àùéã÷ àãøåå ïéîã÷ìîë37ïéçéø à÷ìñ 38 

àéäå39 à÷ìñ ïéãëå àì÷ úîéøàå úçáùî 
àìàîùá àìéòì àùéø àéøùå40  

                                                 
 לפי שבני לוי הם 'א וכוג דעטרא דגבורה דנוקב''שבט לוי הם שורש ההש, כאן בליקוטי תורה' עי 30

 כחות הנוקבא לכן לא תשא את ראשם בתוך בני ישראל רק הן לעצמן כי אלו הם לצורך ותבחינת גבור
 ,ה ורחלגבורות שהם לא' נוקבי הלקוחות אלו ה' ענין למשפחותם לבית אבותם הם נגד הב' וכו. הנוקבא

 ).צ"עט (א מהן אינן לוקחות חסדים רק גבורות''כי כ
ה חושבו לו וסיפיה משמע שאין לו עון דכתיב ואין "דרישיה משמע שיש בו עון אלא שאין הקב 31

 ).ו"רח(ה עוון "ת שיחשוב לו הקב"כ מה"ברוחו רמיה א
קצה כלול מכולם וכנגדם מתפשטת לאה והנה כל , א שנקרא עולם"ק דאימא שנכנסים בז"ס ו"ה 32

ג אורות דשמאל שהם "ה ולהיות שאז מאירים ק"גבור' ה גימ"פ לא"ה ו"ה דהיינו אותיות לא"ס אל"וה
 ).ז"רמ(לכן אמר גבורה עילאה , ו העולה עליון"ממילוי קס

שהגבורה מקבלת המלכות הנקראת ' פי, )אור יקר(המלכות מתייחדת עם התפארת מדצ הגבורה  33
 ).מ"מ (לילה ונותנת לה הארה

נחוניא בן הקנה בשבעה היכלות '  אמר רבי ישמעאל כך אמר ר) אות אפרק יז( היכלות רבתי פרקי' עי 34
אלהי ישראל חדר בתוך חדר ובפתח כל היכל והיכל שומרי הסף שמונה ארבעה מימין ' י ה"יושב טוטרסיא

 .מריםשמונה את כל השו)  ז–אות ב (ש "ועיי, כ"ע, המשקוף וארבעה לשמאל המשקוף
 הא אילנא דא )א"דף לו ע(א "לעיל ח' ועי, )אור יקר(שינה אחד מששים למיתה : ב"ברכות נז ע' עי 35

 . איהי שלטא כל בני עלמא טעמי טעמא דמותאוכדביה שריא מותא והוא אילנא דשלטא בליליא 
 ).מ"מ(ג דאימא שמתעוררים בחצות "ה' פי 36
 ).ואור יקר, דרך אמת(שנה בין החוחים שושנה קדושה והיא השכינה שעליה נאמר כשו 37
 ).אור יקר(היינו קישוטיה מנשמות שבגן עדן  38
 ).ו"רח(רחל שירדה בבריאה  39
ס שלה וכתר "שבחצות לוקחת לאה מרחל בהלואה ט) 58הובא לקמן הערה (כתב הרב בספר הכוונות  40

י תורת הצדיקים מעלים הכתר של רחל ונקשר בזרוע שמאלי "אה ואחר חצות ערחל יורד לעולם הברי
ש כאן וכדין סלקא "וז, ל"דזעיר והוא שואב הרשימו של המוחין של רחל והם תפילה של יד דזעיר עכ

 ).מ"מ(ראש נקשר בזרוע שמאל דזעיר ' דהיינו שכתר שלה הנק' ושרייא רישא וכו
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  àë÷ò "á  
אז הכרוז קורא , והשמאל מקבלה

 שהרי זמן הוא להתעורר לשבח ,בעולם
 ונמצאת , ואז תשבחות מתעוררות,למלך

 אשרי חלקו מי .התבשמות הכל
בוקר ה כשבא ,ג זווג זהושמתעורר לזו

 ואז זווג הכל ,והימין מתעורר ומחבקה
בוקר למלך כשבא ה] משל[ (.נמצא כאחד

 אז נמצא ,והימין מתעורר ומחבק אותה
 ואז התשבחות ,זווג הכל כאחד

 ,מתעוררות ונמצאת התבשמות הכל
ג זווג ואשרי חלקו של מי שמעורר לזו

  .)זה

éøà÷ àæåøë ïéãë äì ìá÷î àìàîùå41 
ì àåä ïãéò àäã àîìòá àçáùì àøòúà

 ïéøòúî ïúçáùåú éãëå àëìîì äéì
çëúùà àìëã àúåîñáúàå42 äé÷ìåç äàëæ 

àã àâååæ àâååæì øòúàã ïàî43 éúà ãë 
äì à÷áçîå øòúà àðéîéå àøôö44 ïéãë 

àãçë çëúùà àìëã àâååæ45) ñ" àëìîì à
 ïéãë äì ÷áçîå øòúà àðéîéå àøôö éúà ãë
 ïúçáùåú ïéãëå àãçë çëúùà àìëã àâååæ

éøòúî äàëæ çëúùà àìëã àúåîñáúàå ï
àã àâååæ àâåæì øòúàã ïàî äé÷ìåç:(  

 בשעה שבני אדם ישנים בא וראה
 והנשמה עולה ,וטועמים טעם מות

 ונבחנת ,שעומדת עומדת במקום ,למעלה
 וכותבים ,על מעשיה שעשתה כל היום

 משום שהנשמה , מדוע.אותם על פתק
 ,עולה למעלה ומעידה על מעשי האדם

, שיוצא מפיודיבור ודיבור  ועל כל
שהוציא האיש מפיו הוא  דיבור וכשאותו

 ,תפלהוקדוש של תורה  דיבור ,כראוי
 ועומד ,עולה ובוקע רקיעים דיבור אותו

 , עד שנכנס הלילה.במקום שעומד
והנשמה עולה ואוחזת אותו הדבור 

 דיבור וכשאותו, ומכניסתו לפני המלך
ם מדבורים רעי דיבור  והוא,אינו כראוי
 אותו הדבור עולה למקום ,מלשון הרע

ואותו  דיבור נרשם אותואז  ו,שעולה
כבת ומש  זהו שכתוב,חטא על האדם

ú" ïéîòèå ïéëéîã àùð éðáã àúòùá ç
àúåîã àîòè46 àìéòì à÷ìñ àúîùðå 

îéé÷ã øúàá àîéé÷à47 ìò úðéçáúàå 
 ìò åäì ïéáúëå àîåé ìë úãáòã àäãáåò

î à÷úô" àìéòì à÷ìñ àúîùðã ïéâá è
áã éåãáåò ìò úãéäñàå" äìîå äìî ìë ìòå ð

î ÷éôðãôá ÷éôàã äìî àéää ãëå äéîå" ð
 àùéã÷ äìî úåàé à÷ãë éäéà äéîåôî
 ò÷áå à÷ìñ äìî àéää àúåìöå àúééøåàã

àîéé÷ã øúàá àîéé÷å ïéòé÷ø48òã ãò  ìà
 äìî àéääì ãéçàå à÷ìñ àúîùðå àéìéì
 åàì äìî àéää ãëå àëìî éî÷ äì ìéàòå
 ïéùéá ïéìéî äìî éäéàå úåàé à÷ãë éäéà
 øúàì à÷ìñ äìî àéää àùéá àðùéìî

                                                 
א מובא שזה "ע ג ע"אמנם בב, ואור יקר שזה גבריאל, ב"ג קעא ע"חזהר ' עי, ע אם זה קריאת גבר"צ 41

 .א"יוצא מאורות הפנים דאו
שכן אם . שאלתו היא לפי מה שאמר לעיל' פי[את ריח הניחח ' ומה דאמר וירח יי: א"ז רצד ע"אד' עי 42

 המנונא אמנם לפי דברי רב. שפיר שייך לומר ששניהם נייחי, נאמר דמחד נוקבא נפיק אשא ומחד תננא
ע על איזה ניחוח מדבר בפסוק "ומהשני אין יוצא כי אם ריחא טבא צ, 'סבא שאשא ותננא נפקין מנקב א

 דהאי הוא נייחא , עתיקא קדישא סתימא דכל סתימיןתגלייא חד נייחא דא,הניחח בתרי סטרי] )א רנו"מ(
ולם מתבסמין על ידי גילוי שכן כ, א"ק אז נייחא כל הגבורות שבז"כלומר שבהתגלות ע[ואתבסמותא לכלא 

 בההוא תננא ואשא דמדבחא ,וחד אתבסמותא דלתתא] )א רנו"מ(י העלאת ריח ניחוח במזבח "ק שבא ע"ע
אמנם עיקר . א"ק ומהנקב השני דז"יורד גילוי ונייחא מע, י המזבח"מכיוון שנתסבמו הדינים דלתתא ע[

 כתיב ,דאיהו מתרין סטרין ובגין] )א רנז"מ(הנייחא הוא על ידי הנקב השני משם יורדים המנוחה והטוב 
 .)]א רנז"מ(א "הוא נייחא לז, ק"שכן בזה שנתגלה ע [ניחח וכלא בזעיר אנפין אתמר

 ).מ"מ(' דיעקב ולאה שנעשה בחצות הב' פי 43
 ).ש ב ו"שיה(ימינו תחבקני '  שבתפילת שחרית יש בחי'דרושי תפילת ערבית דרוש בכ "שעה' עי 44
 ).ו"רח(ל הוא נעשה בעת העמידה זווג לאה בויעבור וזווג רחל בנפילת אפים זווג לאה ורח 45
 ).אור יקר(& זהר ויחי ' היינו שיושנים יותר מחצי שעה עי 46
 .שהידבורים עומדים שם עד שעולים יותר למעלה' & היינו בהיכלות עי 47
חא כל אינון צלותין ההוא ממנא קדישא דקיימא על ההוא פת: ב היכל קדמאה,ב רמה ע" זהר ח'עי 48

דבקעי אוירין ורקיעין למיעל קמי מלכא אי צלותא דסגיאין אינון פתח פתחא ואעיל ההוא צלותא עד 
 .דאתעבידו כל צלותין דעלמא עטרא ברישא דצדיק חי עלמין כמה דאוקמוה
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 ולכן אשרי אדם ,ר פתחי פיךוחיקך שמ
 אימתי כשאין ,ןולו עו' ב הולא יחש

  .ברוחו רמיה

 àåääå äìî àéää íéùøúà ïéãëå à÷ìñã
áã äéìò äáåç"ää ð" ã)ä æ äëéî ( úáëåùî

âáå êéô éçúô øåîù ê÷éç" ë)á áì íéìäú (
à éøùàéé áåùçé àì íã ' éúîéà ïåò åì

äéîø åçåøá ïéàùë49:  
  òø"î  

מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן 
דת וד עבוחמשים שנה כל הבא לעב

 מצוה ,דת משא באהל מועדודה ועבועב
 ואף . משוררים במקדשהלוייםזו להיות 

 ,)ז" רמ- ב "קט ע (על גב שבארנו למעלה
 שהרי הכהן ,כאן צריך לחדש דברים

 לוי הוא .ן והוא מיכאלמקריב קרב
יומם " וסוד הדבר.  הוא צריך לנגן,גבריאל

 , זה חסד כהן גדול"חסדו' יצוה ה
 ועם ,שמיכאל הוא כהן הדיוט לגבי רבונו

 הוא מלך ,כל זה שהדיוט הוא אצל רבונו
 וברכת הדיוט אל תהי קלה ,חיות הקדש

'  וזהו יומם יצוה ה,)א"ברכות ז ע (בעיניך
 , זו גבורה, עמיובלילה שירה. חסדו
ופני שור  ,בכור שורו הדר לו .שירה

 וצריך לשורר , וגבריאל שלוחו,מהשמאל

 íéùîç ïá ãòå äìòîå äðù íéùìù ïáî
 úãåáòå äãåáò úãåáò ãåáòì àáä ìë äðù

 ãòåî ìäàá àùî)â ã øáãîá ( àã àãå÷ô
òàå ùã÷îá íéøøåùî íéåìä úåéäì" â

 ïéìî ùãçì êéøö àëä àìéòì àðîé÷åàã
 ìàëéî åäéàå àðáø÷ áéø÷î åäéà ïäë àäã
 àæøå àðâðì êéøö åäéà ìàéøáâ åäéà éåì

 äìîã)äúè áî íéì (éé äåöé íîåé ' àã åãñç
ãñç50 èåéãä ïäë åäéà ìàëéîã àáø àðäë 

äéøàî éáâì51â åäéà èåéãäã àã ìë íòå 
ùã÷ä úåéçã êìî äéøàî ìöà52åäéà ã 

 éàäå êéðéòá äì÷ éäú ìà èåéãä úëøáå
éé äåöé íîåé åäéà ' éîò äøéù äìéìáå åãñç
äøéù äøåáâ àã53 )æé âì íéøáã ( øåëá

                                                                                                                                                        
ובזה נתרצה קושיא דלעיל לפי שהנשמה היא מעידה על האדם על העוונות שעשה ואם הוא צדיק  49

ל שלא עשה שום עוון "שר' נשמה לא עשתה שום עוון ביום עליו הכתבו אומר אשרי אדם לא וכושה
ואימתי יהיה זה כשאין ברוחו רמיה דהיינו כשנשמתו עולה בלילה אין בה שום רמייה ושום ' שיחשוב לו ה

  ).מ"מ(עוון כדי לחשוב 
וון עולה למעלה ועודמ שם עד מסיק שאם אדם עושה עוון או מוציא מפיו דבר שאינו הגון אותו הע

הלילה ואינו מורגש שאין האדם נידון עליו עד עלות רוחו למעלה בסוד בידך אפקיד רוחי ואז רוחו מעיד 
ונמצא שכל היום מעת עשיית עוון עד זמן השינה הרוח יושב ודומם וכאילו מרמה את האדם שאינו , עליו

ן ואינו נחשב לו עוון דהיינו כל היום עד שישן ואם כן מרגיש ומתפעל מעוונו ולפי זה יש אדם שיש לו עוו
אי הוה כתיב אשרי אדם לא יחושב לו עוון היה במשמע שנכלל גם זה בכללו לכן אמר שאין זה מאושר 

ל שאין הרוח יושב כאורב לו ומצפה להלשינו בעלייתו והא גופא "אלא דווקא אותו שאין ברוחו רמיה ר
מ למתוודה קודם שיישן שאז אין צורך להלשנת רוחו " יעלה הרוח אי נמי נל קרא דאין העוון נחשב עד"קמ

שהרי הוא הודה כבר כן בפיו ולפי זה פסוק דאשרי נשוי פשע מיירי במי שעשה תשובה ופסוק דאשרי אדם 
אשמועינן רבותא שגם יקרא מאושר אותו שעשה עוון ולא נחשב לו דהיינו כל שהות היום וגם אין ברוחו 

ד שהקדים תחילה "ר הקדים הוא להעיד על עצמו קודם עלות רוחו ואם כן אין עוד רמיה בו ונלערמיה שכב
ש לקמן בענין עדות הרוח על מעשה האדם ומה לו לכל הקודם אלא "כל הנזכר כאן דלכאורה היה די במ

 נראה שכיון לחזק מה שאמר שאין העוון מורגש למעלה עד עלות הרוח דווקא שלא תאמר שאין הדבר
תלוי בזה אלא משום שחסד אל כל היום ואין פתחון פה לבעל הדין לחלוק הלכך הקדים שאינו כך שהרי 

 ).רמז(מחצות ואילך דינא שריא בעלמא 
 ).א"גר(חסד ממש ומיכאל שלוחיה  50
ג באצילות וסגן בבריאה והדיוט ביצירה וזהו דמפרש בלשון "כה. א היכל חמישי"בראשית מא ע' עי 51

). מ"מ(ג המשמש מטתו שלשלמה "רזא והוא כה' סד הפנימי גנזי בפום אמה שהוא היסוד הנקרזא משום דח
 .ה"הוי' י וכהן גדול בחי"אדנ' ע פרק א שכהן הדיוט בחי"ח שער דרושי אבי"ע' עי

שחסד כולל , וזה יומם יצוה, בחינות של מיכאל גבריאל אוריאל ורפאל' ולכן יש לו כח לתקן כל הד 52
 .א"ח ע"י י"ער מאמרי רשבש' ק עי"כל הו
 ).א"גר(ל "לוי המנגן כנ 53
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להתעסק  (, ביין התורהשמחהולנגן ב
 ומי ,ות לפני המלך בשמחהנח קרבולשל

 .להתעסק בתורה יקים) שאין לו רשות
ויאמר , קומי רני בליל לראש אשמרות

באשמורות כמה סליחות ותחנונים 
 בגרונו שהוא ,מיני רנהובקשות בכל 

אה י בשש כנפי ר, להוציא בו קול,כנור
 ,' וזו ו,ות הקנהטבע בששת ,עם ורדים

 כמו שפרשוה ,ויוציאו מהלב ששם בינה
ברכות סא  ( הלב מבין,בעלי המשנה

 ,' שהוא ו, מבן יה, יוציא בן מבינה).א"ע
 ויעלה בששת ,שהוא אפרוח בשש כנפים

  .אסשש מעלות לכ  שהם,ות הקנהטבע

åøåù54åì øãä  )é à ìà÷æçé ( øåù éðôå
 øøåùì êéøöå äéçåìù ìàéøáâå ìàîùäî

 àúééøåàã àøîçá äåãçá ïâðìå) à÷ñòúàì
àçìùìäàðáø÷ 55 ïàîå äåãçá àëìî éî÷ 

åùø äéì úéìã56(å àúééøåàá à÷ñòúàì 
 íéé÷é)èé á äëéà(  ùàøì äìéìá éðø éîå÷

 úåçéìñ äîë úåøåîùàá àîééå úøåîùà
íéðåðçúå57éðéî ìëá úåù÷áå  äéðåøâá äðø 

øåðë åäéàã58 éôðë úéùá àì÷ äéá à÷ôàì 
àãøåå íò äàéø59å àãå äð÷ã ïà÷æò úéùá  '

ìî äéì ÷åôéåá äåî÷åàã äîë äðéá ïîúã à
 äðéáî ïá ÷åôé ïéáî áìä ïéúéðúî éøàî

é ïáî"å åäéàã ä ' úéùá çåøôà åäéàã

                                                                                                                                                        
ר ובו אנו "ץ העולה שו"שיר שרשו שור כנודע והענין לרמוז אל שם אבגית, )א"גר(לשון שירה  54

ועוד , הוא הגבורה יותר ממותקת דהיינו החסד שבגבורה, מכוונים בפרשת עולת תמיד והוא חסד שבגבורה
ולכן הוא מתייחד יחד עם מיכאל להליץ יחד על ' לת כל חברותיה וכוהגבורות היא כול' גם מדה זו בבחי

  ).ז"רמ(ישראל 
שהוא בעל החסד ואיך יתייחס לו השיר שהוא גבורה וגם למה כתוב ' ית' איך אמר שירה דקאי אל ה

ופני שור שהוא , בכור שורו הנאמר ביסוף שהוא מידת היסוד, פסוקים ' ולכן תירץ בב, ]ובחולם[' בה
' ו והנה מן החסד אל היסוד הם ו"ב רי"וידוע שבטיפת השפע יש חסדים וגבורות דהיינו עיבור ע, הבגבור

, ובזה מתיישב הדיוק השני. 'וזהו שירה בה', אבל מן הגבורה עד היסוד הם ה', מדות ולכן נאמר חסדו בו
שם ' ועי, ם יחדדכיון דמיירי בגבורה הנמשכת אל היסוד ממילא היא גבורה ממותקת ששם ביסוד נחברי

 ).ז"רמ(עוד 
 ).א"גר) (&(שהשיר מעכב הקרבן כידוע  55
 ).א"גר(שאינו יכול ' פי 56
 ).ז"רמ(ג מידות הרחמים "תחנונים היינו הזכרת י, סליחות היינו וידוי 57
ל שהיה עומד "ר' ל כנור דדוד שהיה פתוח אל צד צפון שהוא הלב בשמאל ובכל חצי לילה מנגן כו"ר 58

כנור דוד לא שכיך לעלמין אלא תדיר : ב"ב קעג ע"לעיל ח' עי). א"גר(' ש חצות לילה כו"כמבחצי הלילה 
רוח הקודש דשריא : א"ז קכב ע"א בתיקו"גר' ועי. ד נותן זמירות בלילה"אודי ומשבח ליה למלכא עלאה וע

' ד דדוד דרגיבתוך פה האדם ודובר מאליו והוא רוח הקודש כידוע וזהו כנור דמנגן מאליו וזהו כנור דדו
והוא ראש לכל בעלי רוח הקודש ובעבור שהלב הוא בצפון ומאזנא שמאלא דלבא נפיק הרוח ודפיקו לכן 

ולכן כל המזמורים הכל אומרים של דוד דהוא לבא דכלל ' ש וכל ערקין וורידי כו"אמר רוח צפונית וז
ינין על ביאתו קול דודי דופק ולכן אנו ממת' משפטים וכל דפיקין הכל מיני' בפ) &(ש "ישראל ואדם כמ

והאי רוחא דאסתלק איהו רוחא דמשיח כמה ' ו ב"ל ע"ובגלותא אני ישנה והוא בלא רוחא דמשיחא כמש
ואמר כמה דאתמר דאמר שם דאיהו רוח אלקים ' דאתמר ואיהו רוח הקודש ואיהי רוח חכמה ובינה כו

ש "וז: 'ורוח אלקים בגין דהחשיתי כוש למעלה דדפיק ביה רוחא דקודשא דאתמר ביה "וכמ' מרחפת כו
מיני ' דהוא רוח הקודש דשריא בלבא למנדע ובפומא לדבר מאליו והן ב' בפומא כו' ובגלותא דאסתלק כו

ולענין . 'ואיהי לב כו' איהי פה כו' ז ב"ש למעלה ק"היא למעלה ממנה בדבור וז' לדעת והב' רוח הקודש א
 תיכף והנה) עוד דרושי הלילה דרוש ד' ועי, ג" דף ט ערוש הדרושי תפילין ד(כ "שעה' עי, מעלת חצות

' וכבר נתבאר אצלינו בענין שכיבת הלילה כי זיוג של חצו' בהתחלת הלילה מסתלק הרשימו שלו ושלה כנז
א האמיתית ושם ביארנו ענין זה איך הוא כי הנה רחל נוקבא "דז' נוק' לילה הוא עם לאה לא עם רחל הנק

 שבה ואינה יכולה להתערב ולהתחבר עם לאה אמנם מותשבה היא שורש עצ' הי' הספיס ו"א יש בה י"דז
כ נגדלת לאה "י תוספת אלו הם יכולות להתערב ולהתחבר בפרצוף לאה ועי"ס האחרות הבאים לה ע"הט

 ס שלוקחת מרחל"י אלו הט"א כולו ע"אחר חצות לילה בכל אורך ז
א שכנפי ריאה "י חולין מה ע"רש' עי [ש אוני אית לריאהחמ) א"חולין מז ע(ש "מ כ-  חמש כנפי ריאה 59

 ,ה"משמאלא ג'  וב,נ"ח תלתא מימינא ח,תרעין דבינה מן הלב' ס שמתפשטין בהן נ" והן ה,]הם אוני הריאה
 , אמירא מאודנא שמאלא-' כו' ה' דה, )ב"ז כט ע"א תיקו"גר) (א"ל ע (ש לקמן"ת נוטה לימינא כמ"שת

  בינה,ה"ש ברכי נפשי את יהו"ל ז" ור,ה"אותיות הוי'  ד, מחשבה בלבא,מצע בקנה קלא מא,ודבורא מימינא
 ).שם(

 ).א"גר(ל "כנפי ריאה הנ' ו 60
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ïéôãâ60 ïåðéàã äð÷ã ïà÷æò úéùá äéì ÷ìñéå 
)à íéëìî  'èé à (òî ùùàñëì úåì:  

כסא כבוד מרום  ,ושני כסאות הם
ויאמר כי  ב" ל, והם הלב והפה,מראשון

 כבד ,בעמלק' יד על כס יה מלחמה לה
  זהו שכתוב,' כס ה,ה" פה הכס,ל"סמא

 , קנה,מהו שופר, 'תקעו בחדש שופר וגו
 ששם , קול שעולה מן הקנה אל הפה,'ו
שהם  , דיבור בחמשה מיני תקוני,'ה

 ,ם שניםי שפתי.ךיים וחינים ושיהשפתי
 הרי ,ךי וח,ם וטוחנות שני מיניםינייש

 , שטוחנים כנהר שהוא קול,חמשה
 ם להוציא קולי שטוחנים הרחיגמאודכ

, שיוצא מהבינה של הלב במחשבהודיבור 
 .יםִלרש בעשרה מיני ִּתושהוא שם מפ

  אין פוחתין מעשרה שופרות,ובשופר
 והתורה הקול שלה הדבור שלה ,)&(

 איזהו חכם המבין ,נה שלה שפרשוההבי

áå 'ïééñøë61 ïåðéà )áé æé äéîøé ( àñë
ãåáë62ïåùàøî íåøî 63 àîåôå àáì ïåðéàå 

ì"áæ )æè æé úåîù (é ñë ìò ãé éë øîàéå" ä
ééì äîçìî'÷ìîòá 64çàîñ ãáë " àîåô ì

ñëã"ë ä"åäé ñ"ä65èää " ã)ãé àô íéìäú (
åâå øôåù ùãçá åò÷ú'66äð÷ øôåù éàî 67å  '

ìå÷68ä ïîúã àîåô éáâì äð÷ä ïî ÷éìñã  '
äá 'éðéî69ïåðéàã àøåáãã ïéðå÷ú 70 ïååôù 

 ïéøú úåðçåèå íéðéù ïéøú ïååôù êéçå íéðéùå
øäðë ïéðçèã ùîç àä êéçå ïéðéî71 åäéàã 

ìå÷ ìå÷ à÷ôàì àééçéø ïéðçèã àðååâë 
àáìã äðéáî ÷éôðã øåáãå72äáùçîá 73 

ùøôî àîù åäéàã74øùòá 75 íéìú éðéî 

                                                 
ועמודא . באדם לבא ופומא כמו שמפרש והולך, וכן בעולמות בריאה ועשייה, והן בינה ומלכות 61

דכסא תחתון '  והכל כסא א.הן שש מעלות לכסא, )באדם(וקנה ) בעולמות(ט "ומט) בספירות(דאמצעיתא 
כתוב אחד אומר כרסיה שביבין דינור [' לכסא וכו' א) א"חגיגה יד ע(ש "הוא שרפרף לכסא הדום רגליו כמ

 אחד לכסא ואחד 'וכו לא קשיא אחד לו ואחד לדוד ,וכתוב אחד אומר עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתיב
 ).א"גר] (השמים כסאי והארץ הדום רגלילשרפרף כסא לישב עליו שרפרף להדום רגליו שנאמר 

תרין כרסיין הדא הוא דכתיב : א"ז י ע"תיקו' עי). א"גר(' כסא כבוד הוא כסא התחתון ששם כבוד ה 62
 לתתא :א"לקמן רפג ע' ועי ,כסא כבוד מרום מראשון דתמן קודשא בריך הוא ושכינתיה בתרין כרסיין

 .  מטטרון תפלין דיד דיליה כסא תחתון,ן דראשבאילנא דחיי דבריאה מסטרא דכרסייא עלאה תפלי
א בעלינו "לפי זה מובן נוסח הגר, )א"גר] (תפילת עלינו לשבח[הוא כסא עליון בגבהי מרומים כידוע  63
 .שזה לא ושכינת עוזו אלא וכסא כבודו, לשבח
יש לו תמיד והוא לב ש, )א"ז רצ ע"אד' עי(ה "י' דבינה נק, ה"כס י' ב נק"ל דכסא ראשון שהוא ל"ר 64

פ "ע) ב"א קלח ע"ח(ש במדרש הנעלם "שהכבד מייגעו בתאוות המאכל כמ, מלחמה עם עמלק שהוא הכבד
י התפילין שמניח על היד כנגד הלב "והנצחון ע, עמלק'ב' ה'ת ל"והוא ר. 'ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני כו

, שהוא תפילין' אז מלחמה לה, ה"וזהו כי יד על כס י, צריכה שתהא שימה נגד הלב) ב"ברכות יג ע(ש "כמ
 ).א"גר(' כו' כי שם ה' וראו כו) &(ש "כמ

 ).א"גר(י "ומלכות נקראת כסא כס אדנ, ל"ה כנ"י' כס ובינה נק' דשניהם נק 65
שהחדש מתכסה בו שאיכסי סיהרא מלכות ) א"ביצה טז ע(ש , שהוא מלכות כמ–ליום חגנו ' בכס 66

 ).א"גר(
 ).א"גר) (61הערה (ל "הן שש מעלות הנ 67
תיקוני דפומא כמו שפרש והולך ' בה' ודבור ה, ל"עזקאן כנ' דסליק מקנה דשם ו' ל שהקול הוא ו"ר 68

 ).א"גר(
 ).א"גר(לא חשיב לשון וגרון רק הפה לבד  69
ץ "זסשר,  בלשון70ת"דטלנ,  בחיךק"גיכ, ע בגרון"אחה, בחמשה מקומות, קבען בפה) ג"ב מ"פ(י "ס' עי 70

 מוצאות הפה' הרי הם ה. ף בשפתים"בומ, בשינים
', כידוע ונהר יוצא כו', י טוחן הרחיים הוא דוגמת הקנה שמוציא קול דנהר איהו ו"ל נהר שע"ר 71

 ).א"גר(ש לאפקא קול ודבור "וז, והרחיים הוא דוגמת הפה שמוציא הדיבור
 ).א"גר(ראשונה ' שהוא ה 72
 ).א"גר(כמו שמפרש והולך ' א ישהו 73
 .א"ו ה"א וא"ד ה"ב ששמא מפרש הוא יו"ז ח ע"ת' עי, )א"גר(אותיות ' ל שבו י"ר 74
 ).א"גר(' רומז הכל על י 75
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 מחשבה שלו חשובה ,דבר מתוך דבר
לפני הקדוש ברוך הוא מכל קרבנות 

לה וזאת התורה לע  זהו שכתוב,ועולות
  .ולמנחה

 úåøôåù äøùòî ïéúçåô ïéà øôåùáå
àì÷ àúééøåàå76 äðéá äìéã øåáéã äìéã 

 êåúî øáã ïéáîä íëç åäæéà äåî÷åàã äìéã
á÷ éî÷ áéùç äéìéã äáùçî øáã" ìëî ä

ää ïååìòå ïéðáø÷" ã)éåæì æ àø÷ ( äøåúä úàæ
 äçðîìå äìåòì)ò"ë (  

  åëå ùã÷äá ìòåîä àã àãå÷ô á ãë':  
  øäæ  

איש או אשה כי יעשו מכל חטאת 
וחבר הקיני "  כתוב בא וראה,'האדם וגו

 ,"' וגוחותן משהבב ונפרד מקין מבני ח
 כמו ,וחבר הקיני מבני בניו של יתרו היה

, "'ויאמר שאול אל הקיני וגו" שנאמר
את "  והרי פרשוה וכתוב, נקרא קינימהל

 ונתבאר שעשה קן ,"זייהקיני ואת הקנ
 ,ק בתורהו כעוף זה כדי לעס,במדבר

 נפרד מאותו , נפרד מקין,ונפרד מן העיר
 ברוך  ונדבק בקדוש,דםועם שהיה שם ק

אשרי האיש שזוכה .  נפרד מקין,הוא
 שכשאדם ,בתורה ללכת ולהתדבק בדרכיו

  הולך

é éë äùà åà ùéà íãàä úàèç ìëî åùò
åâå ')å ä øáãîá (ú" áéúë ç)àé ã íéèôåù (

 ïúåç ááåç éðáî ïé÷î ãøôð éðé÷ä øáçå
åâå äùî ' äåä åøúéã éåðá éðáî éðé÷ä øáç

ãë" à)à ìàåîù 'å åè(  ìà ìåàù øîàéå
åâå éðé÷ä 'éðé÷ éø÷à éàîà77 äåî÷åà àäå 

 áéúëå)èé åè úéùàøá ( úàå éðé÷ä úà
áòã øîúàå éæéð÷äàøáãîá àð÷ ã78 àôåòë 

 àúî ïî ùøôúàå àúééøåàá éòìîì ïéâá àã
 äåäã àîò àåääî ùøôúà ïé÷î ãøôð

á÷á äéá ÷áãúàå àúéîã÷á"ïé÷î ãøôð ä79 
á äàëæ"ð à÷áãúàì ìæéîì àúééøåàá éëæã 

ìéæà ùð øá ãëã éåçøåàá  
  áë÷ óãò "à  

בדרכי התורה מושך עליו רוח קדושה 
 עלינו רוח רהעד יע"  כמו שנאמר,עליונה
מושך , מהדרך וכשאדם סוטה ,"ממרום

 שהוא צד ,עליו רוח אחרת מצד אחר
  מתעורר מצד נקבצד הטומאה ו.טמאה

 ששם מדורי רוחות רעות , תהום רבהשל
שמזיקים לאנשים שנקראים מזיקי 

,  שהרי מצד קין הראשון נמצאו,העולם
 ,מר לעבודה זרהוויתרו בהתחלה היה כ

 עליו רוח מאותו  ומשך,ולאותו צד עבד
  אחר שנפרד מקין. ולכן נקרא קיני,מקום

 éåçøåàá àçåø äéìò êéùî àúééøåàã
ãë äàìò àùéã÷" à)&(  çåø åðéìò äøòé ãò

 äéìò êéùî éåçøåà éèñ ùð øá ãëå íåøîî
 àøèñ àåäã àøçà àøèñî àøçà àçåø
 àøèñî øòúà àáàñîã àøèñå àáàñîã

àáø àîåäúã àá÷åðã80 ïéøåãî ïîúã 
 é÷æð ïåø÷àã àùð éðáì é÷æðã ïéùéá ïéçåøã

àîã÷ ïé÷ã àøèñî àäã àîìò åçëúùà ä
òì àøîåë àúéîã÷á åøúéå" àåääìå äåä æ

                                                                                                                                                        
ש קלא "וז, לכך אמר שכל השם הכל בחכמה, ל ובו ניתן התורה בשופרות"כנ' ג ששופר הוא ו"ל אע"ר 76

 ).א"גר(דברות ' ולכך ניתן התורה בי', ה כומחשב' בינה דילה כו' דילה דיבור דילה כו
 ).ז"רמ(ר "חוץ משל אדה, מכל חטא אפשר לפרוש כמו של קין 77
 .הערה הבאה' ולפי הסוד עי, )מ"מ(זה לפי פשט הענין שיתרו נקרא קיני  78
והנה קין הוא . ן''לשון קי, י''ולכן נקרא קנ. וחבר הקני הוא מיתרו, כי יתרו הוא משורש קין,  דע79

 והרע הלך לקליפות, ואז נפרד הטוב מן הרע. ושם נתקן, ונברר אוכל מתוך פסולת ביתרו, עורב מטוב ורעמ
כי בו נבדל ונפרד הטוב , וזהו וחבר הקני נפרד מקין. והטוב נשאר ביתרו, ]מ" מ–לאותו העם שנקרא קני [

 מקום שבעלי תשובה עומדים ל''ולכן ארז. וקני הכניס הקליפה לפנים, שהיה מעורב בקין, מן הרע של קין
 ).מ"ספר הליקוטים שופטים הובא במ (וממתיקים אותה, לפי שבעלי תשובה מכניסים הקליפה לפנים', וכו

, א"ג ע"ר קמ"אד'  ועי.'חכמה דבריאה דקליבסוד  הוא "תהום רבא"שכותב ש ,'בפרק ' ח קלי"ע 'עי 80
צ "א על ספד"בהגר 'ועי.  עניינו הוא הדכוראשזהו שורש הטומאה שעיקר, א"א ע"צ ל"א על ספד"וכן בהגר

 .יסוד דבינההוא כינוי ל" תהומא רבא"ואילו  ,'יסוד דנוקכינוי ל הוא "תהום"ש ה ואמר" דד"טו ע



 ויקרא

460 

 ברוך בקדוש) א והתחבר"נ (ונדבק) ודאי(
שכל מי שנדבק ) מה משמיענו (,הוא

 ,הוא ועושה מצוות התורה ברוך בקדוש
 עולם העליון ,כביכול הוא מעמיד עולמות

 והרי פרשוה שכתוב ,ועולם התחתון
וכל מי שעובר על , "תםוועשיתם א"

וות התורה כביכול פוגם למעלה פוגם מצ
 פוגם בכל , פוגם את עצמו,למטה

 ,יםפורשי ה משל לאותם .העולמות
 קם שוטה ,ניהובא) א רוחות"נ(ששטים 

אחד ביניהם ורצה לעשות חור בספינה 
 ,'ולכן איש או אשה כי יעשו וגו, 'וכו

והמה כאדם עברו ) בא וראה (.'האדם וגו
 התורה  אדם עבר מצוה אחת של,ברית

רם לעצמו מיתה וגרם לכל העולם פגם וג
 ואותו חטא תלוי עד ,למעלה פגם למטה

שיעמיד הקדוש ברוך הוא העולם 
 זהו ,ר אותו פגם מהעולםיויעב, כמקדם
אלהים ' בלע המות לנצח ומחה ה שכתוב

 ולכן כי יעשו .'דמעה מעל כל פנים וגו
האדם אדם  ,)כתוב (מכל חטאת האדם

  .הראשון

 àåääî àçåø äéìò êùîå çìô äåä øèñ
òå øúà"ãéøúáì éðé÷ éø÷à 81 ïé÷î ãøôð 

)éàãå(àé ÷áãúàå )ð"øáçúàå à(áé äéá 
á÷á" ä)òîùî éàî(âé ÷áãúàã ïàî ìëã 

á÷á äéá" ìåëéáë àúééøåà éãå÷ô ãéáòå ä
 àîìòå àìéòìã àîìò ïéîìò íéé÷ àåä

àúúìã82åà àäå  íúåà íúéùòå äåî÷
)æé èé àø÷éå ( éãå÷ô ìò øáòã ïàî ìëå áéúë

 àúúì íéâô àìéòì íéâô ìåëéáë àúééøåà
ìúî ïéîìò ìëì íéâô äéîøâì íéâôãé ïåðéàì 

 éèàùã ïéîé éùéøôî)ñ"ïéøñèã à(åè 
 àá÷ðì àòá åäééðéá àééèù ãç í÷ àáøàá

åëå 'òå"åâå åùòé éë äùà åà ùéà ã') &( 
åâå íãàä'æè83) ú"ç(æé åøáò íãàë äîäå 

úéøá) &( ãç àãå÷ô ìò øáò íãà 
 ìëì íøâå äúéî äéîøâì äéì íéøâ àúééøåàã
 àáåç àåääå àúúì íéâô àìéòì íéâô àîìò

á÷ íéé÷éã ãò àééìú" ïéîã÷ìîë àîìò ä
ää àîìòî åîéâô àåää øáòúéå" ã)& ( òìá

éé äçîå çöðì úåîä ' ìë ìòî äòîã íéäìà
åâå íéðô 'âáå" ë)& ( úàèç ìëî åùòé éë

 íãàä)áéúë (äàîã÷ íãà íãàä:  
שמי שיוצא מרחמים ' ל מעל בהולמע

ולכן הרחמן ' וכוויונק מדין גורם פגם 
יצילנו מרשעי העולם הזה ומפגמיהם 
כמה צדיקים מסתלקים בגללם מלבד לכל 

  מה שגורמים למעלה ולמטה

ééá ìòî ìåòîì') &(÷åôéã ïàîã çé éîçøî 
ä àðéã ïî à÷ðéååëå åîéâô íéøâ àå 'òå" ã

 ïîå àîìò éàäã éáééçî ïáæùéì àðîçø
 åäééðéâá é÷ìúñî ïéàëæ äîë ïåäìã åîéâô

àúúå àìéòì éîøâã äî ìë øá:  
יהודה הוו הולכים ' רבי יצחק ור

) א יצחק"נ(אמר רבי יהודה . מאושא ללוד
יהודה ' פתח ר. נאמר דברי תורה ונלך

 בור כי יפתח איש) &(ואמר ) א יצחק"ס(
מה כתיב אחר ', או כי יכרה איש בור וגו

ומה על זה ', בעל הבור ישלם וגו) &(כך 

øå ÷çöé éáø 'äãåäé àùåàî éìæà ååä 
äé éáø øîà ãåììåã ä)ð"÷çöé à ( ïéìî àîéð

ø çúô ìéæðå àúééøåàã ' äãåäé)ñ"÷çöé à(èé 
øåá ùéà çúôé éë øîàå ùéà äøëé éë åà 

åâå øåá ' íìùé øåáä ìòá äéøúá áéúë äî

                                                                                                                                                        
אל יעלה על הדעת שנשאר בו חלק הרע , ג שמצינו בתורה שנקרא קיני גם לאחר שעשה תשובה"אע 81

א החלק הרע של קין ולא נשאר בו רק הטוב שבקין ומצדו אינו כן אלא נפרד מקין שהו' של קין שהוא הקלי
 ).מ"מ(קיני' נק

אלין , "גבעות עולם" מאן אינון "עד תאות גבעות עולם" כמה דאת אמר :א"ב ע" כבראשיתזהר ' עי 82
 "מן העולם ועד העולם" כמה דאת אמר "גבעות עולם"טה דאקרון ייובל ושמ, אינון תרין אמהן נוקבי

 ).תהלים קו מח(
שה פזורה ישראל נמשלו ישראל לשה מה שה הזה לוקה ) ירמיה נ( תני חזקיה )ר ד ו"ויק(ל המדרש "ז 83

) במדבר טז(מאבריו וכל אבריו מרגישין כך הן ישראל אחד מהן חוטא וכולן מרגישין ' על ראשו או בא
 קודח חילי משל לבני אדם שהיו יושבין בספינה נטל אחד מהן מקדח והת"האיש אחד יחטא תני רשב

תחתיו אמרו לו חבריו מה אתה יושב ועושה אמר להם מה אכפת לכם לא תחתי אני קודח אמרו לו 
ואף אמנם שגיתי אתי תלין משוגתי אמרו ) איוב יט(שהמים עולין ומציפין עלינו את הספינה כך אמר איוב 

 לו
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כך מי שגרום להרע העולם בחטאיו על 
פ "אחת כמה וכמה אלא תמהתי דאע

למה יש לו תשובה , שקלקל את העולם
איש או אשה כי יעשו ) &(כמו שכתוב 

אלא . והתודו את החטאתם והשיב' וגו
לפי שעשה תשובה ודאי זה מועיל לו 

שהרי מי , הוא עשה לו ממש, כביכול
בתשובה , ובמה, שפוגם למעלה מתקנו

' שכתוב  איש או אשה כי יעשו וגו
והתודו את חטאתם והשיב ותשובה 

, מתקן למעלה ומתקן למטה, מתקן הכל
. מתקן את עצמו מתקן את כל העולם

אחריו ואמר ) א יהודה"ס(יצחק ' פתח ר
כל הדבירם האלה בצר לך ומצאוך ) &(

מכאן שתשובה למעלה , בצר לך', וגו
, מכולם עד לא שורה דין בעולם חזק כחו

מי יעביר אותו מהעולם ויסלקל אותו 
  שהרי 

åâå ' àùàáàì íéøâã ïàî êë àã ìò äîå
ëàò éåáåçá àîìò"òàã àðäååú àìà å" â

 äîë äáåùú äéì úéà éàîà àîìò ùéàáàã
áéúëãëåâå åùòé éë äùà åà ùéà  ' åãåúäå

 àéðäî àã éàãå àìà áéùäå íúàèçä úà
åëéáë äáåùú ãéáòã ïéâá åäì ãéáò àåä ì

 äéì ïé÷úà àìéòì íéâôã äî àäã ùîî äéì
 éë äùà åà ùéà  áéúëã äáåùúá äîáå

åâå åùòé ' áéùäå íúàèç úà åãåúäå
àìéòì ïé÷úà àìë ïé÷úà äáåùúå84 ïé÷úà 

àúúì85àîìò ìëì ïé÷úà äéîøâì ïé÷úà 86 
ø çúô ' ÷çöé)ñ"äãåäé à ( øîàå äéøúáà

)&( åâå äìàä íøéáãä ìë êåàöîå êì øöá '
 ãò àìëî àéìòî äáåùúã ïàëî êì øöá
 àðéã éøùã øúáã àîìòá àðéã éøùé àì
 ÷ìñéå àîìòî äéì øáòé ïàî äéìéç óé÷ú

 àäã äéì  
  òø"î  

 וזוהי ,מצוה זו היא מצות תשובה
נותינו משחרב בית המקדש ו ובעו.בינה

 וזו , דברים לבדוידוילא נשאר לנו אלא 
 ,ה"בן י] אותיות[ , ומה זה בינה.מלכות
 וכל מי שחוזר בתשובה ,בודאי' ו וובן זה

 ,ה" שהיא בן י,'לאות ו' כאלו החזיר ה
'  תשוב ה, וזוהי תשובה,ה"ונשלם בו יהו

  .'ודאי לו

 éäéà àãå äáåùú úåöî àéä àã àãå÷ô
 àì àùã÷î éá áøçãî åðéúåðååòáå äðéá
 àãå ãáì íéøáã éåãå àìà åðì øàúùà

úåëìî87äðéá éàîå 88é ïá "ä89éàäå å ïá  '
 åìàë àúáåéúá øæçã ïàî ìëå éàãå åäéà

ä úà øæç 'å úàì 'é ïá åäéàã" íéìúùàå ä
 äéáåäé"ää áåùú äáåùú åäéà àãå '90 éàãå 

å éáâì'  
 וסוד . דבריםוידויודאי היא ' שאות ה

' קחו עמכם דברים ושובו אל ה" הדבר
 ,"ונשלמה פרים שפתינו' אמרו אליו וגו

ä úàã 'íéøáã éåãå åäéà éàãå91 àæøå 
 äìîã)â ãé òùåä ( åáåùå íéøáã íëîò åç÷
éé ìà'92åâå åéìà åøîà  ' íéøô äîìùðå

                                                                                                                                                        
 ).ז"רמ(' עליונה על ו' תשוב ה, )מ"מ(תשובה בינה  84
 ).ז"רמ(' אחרונה להתחבר אל ו' תשובה ה, )מ"מ(תשובה מלכות  85
 ).ז"רמ(א בהעלות מתוכו גם השפע שמחייהו "מלבד שיסיר מעליו פגם עונותיו עוד מחסיר כח הסט 86
ז רק "ובזה, ג בענין ספירת העומר שבזמן בית המקדש מתקנים את הפנימיות"כ פה ע"כ בשעה"כמש 87

 .93 ולקמן הערה 84לעיל הערה ' עי, המקיפים
 ).א"גר(דאיהי תשובה  88
 .א"ז רצ ע"אד' עי 89
' בה הפגם בעצם והיא היורדת לבין החיצונים והיא דצריכה לשוב להתייחד אל ו' דווקא אות ה 90

 ).ז"רמ(כאמור 
 י הוא עיק רלתשובה ולא תענית וסיגופים שוידו 91
 ).א"גר(ל "כנ' דאשתלים ה 92
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' הרחיק השודאי כשאדם חוטא גורם ל
ו " יההוא ,ה" שמסתלק בן י,'מאות ו

 ולכן חרב בית המקדש ,'מאות ה
 . וגלו לבין העמים,והתרחקו ישראל משם

ומשום זה כל מי שעושה תשובה גורם 
 .לה תלויה בזהו והגא,'לאות ו' להחזיר ה

 שכך אמרו ,ומשום זה הכל תלוי בתשובה
  כל הקצים)ב"סנהדרין צז ע (הראשונים

 , הדבר תלוי אלא בתשובהואין ,לוַכ
ואעשה למען  לכןו, שהוא שלמות שמו

   . למעני אעשה,למעני ועוד. שמי

åðéúôù93 á ãë éàãåã" íéøâ àèåç åäéà ð
ä à÷çøúàì 'å úàî'94ïá ÷ìúñàã é " àã ä

äé"ä úàî å 'âáå" àùã÷î éá áøçúà ã
 àéîîò éðéá åìâúàå ïîúî ìàøùé å÷çøúàå

âáå" àøæçàì íéøâ äáåùú ãéáòã ïàî ìë ã
ä 'å úàì'95àééìú àãá àð÷øåôå 96âáå " ã

 ìë éàîã÷ åøîà êëã äáåùúá éåìú ìëä
 äáåùúá àìà éåìú øáãä ïéàå åìë íéö÷ä

òå äéîùã åîéìù åäéàã" ã)è ë ìà÷æçé( 
 ãåòå éîù ïòîì äùòàå)àé çî äéòùé (

 äùòà éðòîì éðòîì  
ואם לא חוזרים אני אעמיד להם מלך 

 ויחזרו בעל ,שקשים גזרותיו משל פרעה
  ,כרחם

 àëìî ïåì ãéîòà àðà ïéøæç åàì íàå
äòøô ìùî åéúåøæâ ïéù÷ù97 ìò ïåøæçéå 

åäééçøë  
  áë÷ò "á  

 לא מסתלק עד ,כיון ששורה הדין
 ,שלם ועשה תשובה אחר שנ.שנשלם

 שכתוב ,מתקן כל העולמות משמע
ומצאוך כל הדברים האלה באחרית "

' אלהיך וגו' ושבת עד ה" וכתוב ,"הימים
באחרית ". 'אלהיך וגו' כי אל רחום ה

 אלא להכליל כנסת ,הימים מה יש כאן
ישראל שהיא בגלות ונמצאת בצרתם 

 ולכן הקדוש ,ולא עוזבת אותם לעולמים
 ,על גב שמשרה דין בעולם אף ,ברוך הוא

רוצה שיחזרו ישראל בתשובה להיטיב 
 ואין לך ,להם בעולם הזה ובעולם הבא

  .ד בפני התשובהומי שיעמ

 ãò ÷éìúñà àì àðéã éøàùã ïåéë
òå íéìúùàã øúá íéìúùéãá äáåùú ã

 áéúëã òîùî åäìë ïéîìò ïé÷úà)& (
 íéîéä úéøçàá äìàä íéøáãä ìë êåàöîå

 áéúëå)& (ãò úáùåéé  'åâå êéäìà ')& ( éë
éé íåçø ìà 'åâå êéäìà ' éàî íéîéä úéøçàá

 ìàøùé úñðë àììëàì àìà àëä àëéà
 àìå ïåäìã å÷àòá úçëúùàå àúåìâá éäéàã

á÷ êë ïéâáå ïéîìòì ïåì ú÷áù"òà ä" â
 ìàøùé ïåøãäéã éòá àîìòá àðéã éøùàã
 àîìòáå àîìò éàäá åäì àáèåàì äáåùúá

à÷ã ïàî êì úéìå éúàãäáåùú éî÷ íé:  
כנסת ישראל נקראת אפילו  בא וראה

 עליונה) תשובה ( ואם תאמר,תשובה
ú"éø÷à äáåùú ìàøùé úñðë åìéôà ç98 

                                                                                                                                                        
כל השם במקום פרים שהיה הקרבן , מלכות ונשלמה פרים שפתינו', ה, דלא נשאר לנו אלא דברים 93

ק קיים מה תהא עליהם יעסקו "בזמן שאין בהמ) ב"תענית כז ע(ש "ק קיים כמ"משלים בזמן שבהמ
 .87לעיל הערה ' עי). א"גר(ד "ובג' ש דודאי כו"בקרבנות ואני מוחל וז

) ג"ה דורש ו צד ע"דרושי ר(כ "כפל הדברים אלו ליישב מה שקשה בענין זה שהרי אמר בשעה 94
ל מיום שחרב "גם ארז, א נאמר עליו כן משחת מאיש מראהו"שכשנתמעטה המלכות בסוד נקודה גם הז

יש ' לכן אמר לבד בה' כ יקשה למה מיחס ומיחד הפגם דווקא לה"אותיות וא' בבה דיו לעולם שישתמש "ב
ויורדת למטה אבל אינו כן זעיר רק שמסתלק ועולה כי אין המלכות ' הפגם בעצם שמתרחקת מאות ו

ן ואין הזעיר משפיע לה וזהו משחת מאיש כי חסר כח האישות בהסתלקו למעלה ותשש כחו כי "מעלה מ
 ).ז"רמ(ס הטקנות "ב שה"מוחין חו' הקטנות דהיינו שאין בו רק ב' עת מתגלה ונשאר בחישהוא הד' אין ו

הצדיק בצדקתו מתקן למעלה בשורש נמשתו בפרטות מה שהיה ניתקן בכל הכללות אם יזכו ישראל  95
 ).ז"רמ(בכללם 

 שמי כ הכל תלוי בתשובה פי בין דיחיד ובין דרבים אעשה למען"ובזה לא לקתה מדת הדין ובג 96
 ).ז"רמ(שישתלם בשלימות 

 .של המן) &(' איתא בגמ 97
 ).מ"מ(' מ עמוד א"כ ברע"לא מבעיא בינה שודאי נקראת תשובה כמש 98
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מכל מקום לא ) ואות עליונה) (מעלה(
 אלא זו נקראת תשובה כשחוזר ,נמצאת

 והיא חוזרת על כל אותם ,רחמים למולה
לה ו ותשובה מע,אוכלוסים ומיניקתם

 ,כשנמסרת הנפש אליה ולוקחת אותה
ה אז הכל מתתקן בזמן שהיא בתשוב

.  ומתתקן הוא וכל העולם,למעלה ולמטה
רשע אחד בעולם בגללו יש קלקול לכמה 

 ,בא וראה . אוי לרשע אוי לשכנו,אחרים
יונה משום שלא רצה ללכת בשליחות 

 כמה אנשים היו אובדים בגללו ,רבונו
 חזרו עליו ודנו אותו  שכולם עד,בים

ואחר כך  . כולםבדין בים ואז נצלו
חם עליו והציל כמה י ברוך הוא רהקדוש

 כשחזר לרבונו , מתי,אוכלוסים בעולם
קראתי מצרה לי   זהו שכתוב,מתוך צרתו

מן המצר קראתי יה   וכתוב,ויענני' אל ה
  .'ענני במרחב יה וגו

 àîéú éàå)äáåùú(àë äàìò )ñ"àéìòî à(áë 
)ð"äàìò úàå à(âëìëî ãëéëù àì øúà ç99 

 éîçø øãäà ãë äáåùú éø÷à àã àìà
ú àéäå àäìá÷ìá ïéñìëåà ïåðéà ìë ìò ú

 àùôð øñîúà ãë àéìòî äáåùúå ïåì à÷ðéå
 ïéãë äáåùúá éäéàã àðîæá äì ìéèðå äáâì
 ìëå àåä ï÷úúàå àúúå àìéòì ï÷úúà àìë
 äîëã àìå÷ì÷ àîìòá ãç àáééç àîìò

ú äéáéáùì éåå àáééçì éåå äéðéâá ïéðøçà" ç
åé àúåçéìùá êäîì àòá àìã ïéâá äð

 äéðéâá åãéáàúà ååä àùð éðá äîë äéøàîã
 äéì åðéàãå éåìò åøãäà åäìëã ãò àîéá

á÷å åäìë åáéæúùà ïéãëå àîéá àðéãá" ä
 àîìòá ïéñìëåà äîë áéæùå øúáì äéìò ñç
 àãä äéú÷ò åâî äéøàîì øãäà ãë éúîéà

 áéúëã àåä)& (éé ìà éì äøöî éúàø÷ '
ëå éððòéå áéú)& ( éððò äé éúàø÷ øöîä ïî

åâå äé áçøîá':  
  òø"î  

 עד ,אלהיך' ושבת עד ה זהו שכתוב
  . ה ודאי"יהו

ää" ã)ì ã íéøáã (éé ãò úáùå ' êéäìà
åäé ãò"éàãå ä100  

כי ממנו  ,ותשובה זו נקראת חיים
 והוא . שהם נשמות ישראל,תוצאות חיים

הבל שיוצא ונכנס בפי האדם בלא עמל 
  .ובלא יגיעה

 íééç úàéø÷úà àã äáåùúå101 )& ( éë
íééç úåàöåú åðîî102 ïéúîùð ïåðéàã 

ä åäéàå ìàøùéãá àîåôá ìàòå ÷ôðã ì
áã"äòéâé àìáå ìîò àìá ð103  

כי על כל "  ועליו נאמר.של הבראם' ה
 והיא על ראש ,"יחיה האדם' מוצא פי ה

 ,"יביט' ותמונת ה"  עליה נאמר,האיש
היא על ומשום ש". אך בצלם יתהלך איש"

ä 'íàøáäáã104) &( øîúà äìòå )& ( éë
éé éô àöåî ìë ìò ' ìò àéäå íãàä äéçé

áã äéùéø"ð105 øîúà äìò )& (éé úðåîúå '

                                                                                                                                                        
, ל תשבוה באמיתותת לא שייכא אלא בבינה מטעם שאמרנו אבל במלכות לא שייך בה שם תשובה"ר 99

 ).מ"מ(ע וינקא לון ,סין שהם ביותירץ שגם מלכות נקראת תשבוה משום דהיא תבת על כל אינון אוכלו
 ).א"גר(ל "שלימו דשמיה כנ 100
עליה כתיב ועץ החיים בתוך הגן כל : ל"ז[ש "ח ריש שיה"ש בזו"כי היא נקראת באר מים חיים כמ 101

ר ואינון חיים עילאין "חיים ביה תליין מיניה פרחין חיין וזהורין לכל סטר האי שיר דקאמרן איקרי בא
הרואה ) ב"ברכות נו ע(ש "וכמ, ]ד כתיב באר מים חיים"הרא דאקרי חיים נבעין ביה ועעאלין בגויה וההוא ז

 ).א"גר(ובתשובה חזור למקור מים חיים ', כי אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב כו' באר בחלום כו
 שממנו ,י היסוד ברית קדש"ע: ד"כ פט ע" שעה'ועי, )א"גר(' בצלם כו' ממלכות וכן ותמונת כו 102
 ##.* וממנו תוצאות חיים,ם הנשמות ומתגלה חסד בפום אמהיוצאי

ברצוא  [,הוא הבל הפה דנפיק מגרון תמיד - רוחא דלא שכיך לעלמין  :ל"וזג "יט עח "א על תז" בהגר103
 והוא דרגא של בינה ,אף שלא בעת הקול והדיבור] א"ע רכה ע"ב' עי, ומכניסמוציא , ושוב שהרי הוא נושם
 .נ כידוע"כ בזו"משא )ב" קמא עתולדותזהר ( ולא פסיק נהר דנגיד ונפיק תדיר

 .א שזה מלכות"א כה ע"זהר ח' עי 104
ה להיות "עתיד הקב, כי הא דתנן. ונותנה בראשה, משמו' ה נוטל אות א"הקב: &ח לך לך "זו' עי 105

, דכתיב בהבראם, כאשר ברא שמים וארץ, א"זה אות ה, ואיזהו. עטרה בראש כל צדיק וצדיק לעולם הבא
 .ב שהעטרה בראש כל צדיק הוא השכינה"ז יב ע"תיקו' ועייי. א בראם"בה
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 אסור לו לאדם ללכת ארבע ,ראש האיש
 שאם היא מסתלקת ,אמות בגלוי ראש

 מיד מסתלקים ,מעל ראשו של האדם
  .ממנו החיים

èéáé) &(éäéàã ïéâáå ùéà êìäúé íìöá êà  
áã äéùéø ìò"áì äéì øéñà ð"ã ìæéîì ð '

úåîà106 ú÷ìñà àéä íàã àùéøã éåìâá 
áã äéùéø ìòî"íééç å÷ìúñà ãéî ð107äéðî   

 ]ראש[ואם תאמר שכך שורה על 
 אף על גב שלא נבראו ,אומות העולם

 וכל תולדותיהם לא ,בהם שמים וארץ
 שמשה בקש מהקדוש ברוך ,שורה ודאי

ות אומהוא שלא תשרה שכינה על 
] ראש[ ההבל העומד על .תן לוי ונ,העולם

 או על , מאיפה יוצא,אומות העולם
רבים עם ו מע,הרשעים שהם ערב רב

 , אלא ודאי לא כל הפנים שוים.ישראל
 כל שכן ,ישראל אינם שויםאפילו 
אלא ודאי על דמות זו של אות . אחרים

 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ,פרשוה' ה
ורה על ישראל ה שז וכש,)& (ושבת שמה

 ובה נפש ,אין להם יגיעה ולא שעבוד
  .שבת וינפש ,עמלה ויגעה

 àîìòã ïéîåà ìò àéøù êëã àîéú éàå
òà"ïåäá éøáúà àìã â108 ìëå àòøàå àéîù 

ïéãìåú109 àòá äùîã éàãå àéøù àì ïåäáã 
á÷î" àîìòã ïéîåà ìò àðéëù éøùú àìã ä

äéì áéäéå110àìáä 111 ïéîåà ìò àîéé÷ã 
÷ôð ïàî àîìòã áøò ïåðéàã àéáééç ìò åà à

àìà ìàøùé íò ïéáøåòî áøäëéàãå 112 úéì 
ïéåù àééôà ìë113 ïåðéà åàì ìàøùé åìéôà 

ë ïéåù" äìò éàãå àìà ïéðøçà ùä éà
ä úàã àð÷åéã ' éì ùé äáåè äðúî äåî÷åà

 ìò àéøù éàä ãëå äîù úáùå éæðâ úéáá
 ùôð äáå ãåáòù àìå äòéâé ïåì úéì ìàøùé

äòéâéå äìîò) &(ùôðéå úáù   
שנפש אחרת יש על ראש האדם 

על ] ?המכסה[ והיא דמות ,שנקראת עבד
  והוא עבד המלך שמנענעת כל,האיש

 ,האדם ללכת בדרכים טובותאברי 
 להשרות ,ח מצוות"ים בהם רמיולק

 שכך עולה ,של בהבראם' עליהם ה
  .  ח"הבראם לרמ

àøçà ùôðã114áã äéùéø ìò úéà " ð
åéã åäéàå ãáò úàéø÷úàãàð÷115á ìò " ð

àòðòðîã àëìîã ãáò éäéàå116 ïéøáà ìë 
áã" ïåäá àîéé÷ìå ïéáè ïéçøàá ìæéîì ð
îø"ä åäééìò àéøùì ïéãå÷ô ç 'íàøáäáã117 

îøì íàøáä ÷éìñ êëã"ç  

                                                                                                                                                        
ל על "שער מאמרי רז' עי). א"גר(' ת נקראת ה"וכשהיא שוה לת' ד' ם ולכן נק"ס נהי"דרגא דידה ד 106

, אות רביעית של השם, אמות' כי היא ד. ' כורץ ישראלאמות בא' כל המהלך ד) א"כתובות קיא ע(' הגמ
דבעלה שמא ' מסט' גבוה י', ורחב ד' י גבוה י"והיא רה, ש בתיקונים סוף תיקון מז"תיות כמאו' כוללת ד

' אמנם עי, לא מצאתי בסוף תיקון מז). א"גר(ש "אותיות כמש' דילה ד' מסט' ורחב ד, ד אתוון"מפרש ביו
: א"ש בגר" ועיי,ה יחידו דעלמא ודא איהו אדם"י דאיהו רשות היחיד דאיהו יהו"ודא אדנ: א"ז קיד ע"תיקו

 דהויה -יחידו דעלמא : מ"ש בכ"כמ' ד ורחבו ד" שהיא רשות בעלה הויה והוא גבוה יו-' י דאיהי כו"ודא אדנ
 : לא שניתי בכל העולם כולו הוא יחידי' אני ה ) ומלאכי ג(לא נשתנה 

 .ח שער התפילין פרק יא"פע' עי' באותו גימ, בינה 107
 ).א"גר(ה "ל בשביל או"ר 108
זעירא על אלין ' לומר שדווקא שריא ה, לכך כתיב בהבראם אחר אלה תולדות השמים והארץל ד"ר 109

' ועלה קיימין שמיא וארעא כו' ד ויכלו שלימו כו"ש לקמן ובג"וכמ, שבשבילם נבראו שמים וארץ ותולדות
 ).א"גר(' דכתיב אלה תולדות השמים והארץ כו

 ).א"גר(' ה ונתן לו כו"שה מהקבדברים בקשה מ' ג) &ברכות (ש "שמילא שאלתו כמ 110
 ).א"גר(היא קושיא  111
 ).א"גר(ג "ג תיבת אלא וכן תיבת אלא דלהלן בסמוך ל"הוא תירוץ ול 112
 הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים שאין דעתם דומה זה לזה ואין )א"נח ע(ברכות ' עי 113

 .פרצופיהן דומים זה לזה
אותיות ' ק דיליה ו,נהגין העולמות בחול ששת ימי המעשה בוי מת"ט ששורה בימות החול שע"ממט 114

 ).א"גר(ט "דמט
 ).א"גר(הוא הצלם  115
 ).א"גר(' שמיניה התנועה לאדם כו 116
 ).א"גר(דאברהם ' זעירא מלכות ה' ה 117
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 , אחר על ראשו שנקרא יראהודמות
ויברא אלהים את " ועליהם נאמר ,'וזה י

 שתי ,"האדם בצלמו בצלם אלהים
 זכר מצד ,ונקבהיות טובות שהם זכר ודמ

ושתי . ' נקבה מצד האות ה,'האות י
 מעוררות את האדם ]אחרות [אותיות

 וזוהי על ראש ,יראה'  י,לתורה ולמצוה
 , תכנס יראה ללב האדםוממנה ,האדם

ר את ולירא מהקדוש ברוך הוא ולשמ
 .ר על מצוות לא תעשהועצמו שלא יעב

 וממנה ,אהבה על ראשו של האדם' ה
ח "ש ברוך הוא על רמנכנסת אהבת הקדו

היא '  ו. בהם מצוות עשה לקייםאיבריו
 יכנס על פה וממנה ,על ראש האדם

  .ד בתורהובורים ללמיהאדם ד

 úàéø÷úàã äéùéø ìò àøçà àð÷åéãå
é àãå äàøé'118 øîúà åäééìòå )& ( àøáéå

åîìöá íãàä úà íéäìà119íéäìà íìöá 120 
 øëã àá÷åðå øëã ïåðéàã ïéáè ïéð÷åéã ïéøú

 àøèñîé úàã'åëä úàã àøèñî àá÷åð  '
áì äéì ïéøòúà ïååúà ïéøúå" äøåúì ð

é äåöîìå 'äàøé121äéùéø ìò éäéà àãå 122 
áã"áã àáìì åìéçã ìåòéé äðîå ð" ìçãîì ð

á÷î" ïéãå÷ô ìò øáòé àìã äéîøâ àøèðìå ä
ä äùòú àìã 'áã äéùéø ìò äáäà" äéðîå ð

á÷ã åîéçø ìàò"îø ìò ä" äéìéã ïéøáà ç
ïåäá àîéé÷ìå äùòã ïéãå÷ô  ' ìò éäéà

áã äéùéø"áã àîåô ìò ìåòéé äéðîå ð" ð
 àúééøåàá àôìåàì ïéìåìî  

 ,'ובזה קחו עמכם דברים ושובו אל ה
ובזה שתהיה בכם היראה והאהבה 

 ,ה שהוא בינה"ר יהוו יחז,והתורה
 שהיא מעשה ,'תשוב לה'  ו,תשובה

  ב אלהים" והיא ל,בראשית

åáåùå íéøáã íëîò åç÷ éàäáåéé ìà  ')& (
 äøåúäå äáäàäå äàøéä ïåëá àäéã éàäáå

åäé øæçúé"å äáåùú äðéá åäéàã ä ' áåùú
ä éáâì 'àãáåò åäéàã123 éäéàå úéùàøáã 

ì"íéäìà á124  
  âë÷ óãò "à  
  òø"î  

 ובה תהיה לכם מנוחה ,ה"יהווישתלם 
 .ו"ובה יכלל יה,  ובה שבת וינפש,מהכל

 בה נברא , שלמות הכל,ומשום זה ויכלו
 ועליה עומדים שמים וארץ ,כל העולם

אלה "  שכתוב,והים וכל הבריות שנבראו
'  בה,"תולדות השמים והארץ בהבראם

אפילו  ואם היא תתרחק מהעולם .בראם
 ולא תהיה , הכל יחרב ויתבטל,רגע

 ,זאת לא תלך מהגוף' ה. עמידה לעולם

åäé íéìúùéå"ïåëðì àäé äáå äæë àçééð 
ùôðéå úáù äáå àìëî) &(é ìéìëúé äáå ä" å

âáå" ã)& (åìëéåçë125 äá àìëã åîéìù 
øáúà àòøàå àéîù ïéîéé÷ äìòå àîìò ìë é

 áéúëã ïåøáúàã ïééøá ìëå àîéå)& ( äìà
äá íàøáäá õøàäå íéîùä úåãìåú ' íàøá

 àòâø åìéôà àîìòî ú÷çøúà àéä íàå
 àîåé÷ éåä àìå ìèáúàå áøçúà àìë

                                                 
 ).א"גר(א "והוא דיוקא דעד' ל תורה ודא ו"צ 118
 ).א"גר(' ל בצלם ו"ר 119
 ).א"גר(מלכות  120
ה מצות לא תעשה ומצות עשה ותורה ותשובה ולא מצות לא תעשה עצמן "אותיות הוי' והן ד 121

ת והתשובה היא הרביעית המעשה כמו שמפרש "ע ומל"ומעצות עשה עצמן אלא יראה ואהבה גורמות המ
היא בעובדא וכלולה ' ו הן במחשבה והרביעית ה"אותיות יה' א דג"ש במ"ר הן במחשבה וכמ"וג, והולך

 ).א"גר(ת תורה ותשובה "ע ומל"ל מ"מכלם שהם הנ
 ).א"גר(דכל השם על ראשו ומשם הולך לגוף כמו שמפרש והולך  122
דמלכות נקראת מעשה עובדא ' ל המעשה עצמו של המצות דלעיל לא אמר רק דמינה יעול כו"ר 123

 ).א"גר(דבראשית 
 ).א"גר(ב "ל' כבדו גימ' ב שנקראת כבוד ה"ל מלכות שנקראת אלקים ל"ר 124
אלא הכא כד אשתכלל , א"מאי שנא בכלהו יומי דלא אתמר בהו ה,  הששייום: א"א מז ע"ח' עי 125
, ויכלו, למהוי כלא חד, )א יסוד"דבר אחר דאיהו ס(בששי ' ה, אתחברת נוקבא בדכורא בחבורא חד, עלמא

של ' א שמביא שגימ, לקמן רכז ע'ועי. ואשתלימו בכלא, אשתכללו מכלא, )א בחד"ד(אשתכללו כלא חד 
 .שהוא צדיק חי עולמות) ה"אותיות שם הוי(' י פעמים ד"ב כמנין ח"וא עויכלו ה
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 הוא , וכשהיא תלך ממנו,ובו הוא עומד
 שתקרא ,סם המות יבא וישרה עליו

שך ו מלאך המות ח,טמאה נבלה פסולה
 ובאותו זמן ,אפלה ושורה על גוף האיש

כי לא  , וסוד הדבר,נקרא האדם מת
אלהים ' ץ במות המת נאם הואחפ

  .והשיבו וחיו

ä éàä àîìòá ' àîéé÷ äáå àôåâî ìéæéú àì
àåä äéðéî ìéæéú àéä ãëåèë éúéú úåîä íñ 

ã äéìò éøùúå äìåñô äìáð äàîåè éø÷úú
äìôà êùç úåîä êàìî126 àôåâ ìò àéøùå 

áã"á éø÷úà àðîæ àåääáå ð" àæøå úî ð
äìîã) &(úîä úåîá õåôçà àì éë 127 íàð 

éé 'åéçå åáéùäå íéäìà128:  
כל מצוות עשה שהיו עתידות לשרות 

 .מתאבלות עליו כולן ,ח איבריו"ברמ
' דרכיו ראיתי וארפאהו וגו" וסוד הדבר

ח " אלו רמ, מה זה ולאבליו".ליוולאב
 שהם דמות ,איברים שמתאבלים עליו
 שבה שורה ,עליונה ששורה על ראשו

 , שכמו שיש דמות טובה על צדיק.ה"הוי
 ,ומנהיגה אותו לכל מעשים טובים

 כך יש דמות רעה על .לזכותו לעולם הבא
 להנהיגם במעשים רעים ,ראש הרשעים
ש  ומשום זה יש הבל וי,שירשו גיהנם

כי על כל " יש הבל טוב שנאמר בו ,הבל
 ויש הבל רע ,"יחיה האדם' מוצא פי ה
  ".גם זה הבל ורעות רוח"שנאמר בו 

 àéøùì ïéãéúò ååäã äùòã ïéãå÷ô ìë
îøá" äéìò ïéìáàúî åäìë äéìéã ïéøáà ç

 äìîã àæøå)& (åâå åäàôøàå éúéàø åéëøã '
îø ïéìéà åéìáàìå éàî åéìáàìå" ïéøáà ç

áàúî à÷ã äàìò àð÷åéã ïåðéàã äéìò ïéì
äáã äéùéø ìò àéøùã129é àéøù äå"ä äîëã 

 ìëì äéì âéäðîå ÷éãö ìò àáè àð÷åéã úéàã
 êë éúàã àîìòì äéì äàëæì ïéáè ïéãáåò
 àéáééçã àùéø ìò àùéá àð÷åéã úéà

íðäéâ ïåúøéã ïéùéá ïéãáåòá ïåì àâäðàì130 
âáå" áè ìáä úéà ìáä úéàå ìáä úéà ã

 äéá øîúàã)& (éé éô àöåî ìë ìò éë ' äéçé
 äéá øîúàã ùéá ìáä úéàå íãàä)& ( íâ

çåø úåòøå ìáä äæ131:  
 במעשי האדם נודע ,ובא וראה

  זהו שכתוב,הפרצוף שעליו ופרצוף פניו
 בדמות נודע ,"הכרת פניהם ענתה בם"

 אם הוא אריה ,פרצוף החיה ששורה עליו
או שור או נשר או אדם ממרכבת הקדוש 

úå"áã ïéãáåòá ç" àôåöøô òãåîúùà ð
äéìò éäéàã132ää éåôðàã àôåöøôå " ã

)è â äéòùé (íá äúðò íäéðô úøëä133 
 àéøùã äéçã àôåöøô òãåîúùà àð÷åéãá

                                                                                                                                                        
 .וכן משמע לקמן בעמוד, )א"ש בגר"עיי(' ב שזה לבוש לשכינתא במדור הקלי"ז סז ע"תיקו' עי 126
 ).א"גר(קרויים מתים ] רשעים[שבחיים ) ב"ברכות יח ע(ש "כמ 127
נוחרו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת  אמר רבי אלעזר עם הארץ מותר ל)ב"מט ע(פסחים ' עי 128

אמר רבי שמואל בר ' וכו, אמרו לו תלמידיו רבי אמור לשוחטו אמר להן זה טעון ברכה וזה אינו טעון ברכה
ה "ל שהע"וכנ, כ"ע, נחמני אמר רבי יוחנן עם הארץ מותר לקורעו כדג אמר רבי שמואל בר יצחק ומגבו

ה אין לו זולתי נפש מעולם העשיה וכפי "הטעם הוא כי ע: ל"רזשם שער מאמרי ' אמנם עי. הוא כבר נבלה
 .כ"ע,  בעולם העשיהרקגדר נפשו כך מקום פגימתו ואינו פוגם על ידי חטאו 

 .ה"ל בו שורה הוי"היינו השכינה שעל ראשו כנ 129
 .ל"והדיוקנא בישא היא החשך אפלה הנ, ב"ל קכב ע"הדיוקנא טבא הוא השכינה כנ 130
תא חזי קין איהו יצר הרע הבל יצר הטוב הבל איהו הלב ואינון תרי בתי לבא ): א"לה עק(ז "תיקו' עי 131

לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו לב חכם לימינו דא הבל דאתמר ביה ותוסף ללדת את ) 'קהלת י(ד "הה
בל ה'  וכואיהו תוספת רוח הקדש קין איהו רוח הטומאה דאיהו גרע ולא אוסיף} ב"קלה ע{אחיו את הבל 

: א"גירסת הגר [דמשה' חצב להבות אש ודא ה'  הלטב והבל ביש הבל דאורייתא דאיהו להב עלה אתמר קו
ל דאיהו רוח הטומאה גרע ברוח הקודש ה' ט כו"ר ואית הבל יצ"ל אית הבל דא יצהבח אית הבל ואית ה"ת

' וחושך והבל מסטמניה דאגוזא הבל הבל טב והבל ביש מיתה וחיים אור ' לההוא דלעילא כו' ולא כו
 ]דימינא
 .ל"שכינה או חשך אפלה הנ 132
 כפום עובדין דההוא נפש בגופא הכי אתחזי במשכא לבר: ב ברזא דרזין"ב עד ע"ח' עי 133
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 או ממרכבת מלאך ,ושכינתוברוך הוא 
 ,ל" או ממרכבה רעה של סמא,שר הפנים

 ,או ממרכבת ארבעה יסודות של העולם
 ,ואין בהם לא היצר הטוב ולא היצר הרע

ומשום זה כמה . אלא כבהמות העולם
 . כל אחד למינו,הבלים יש בבני אדם

תוצא הארץ נפש חיה " וסוד הדבר
 במדה )ב"סוטה ח ע ( ומשום זה,"למינה

 ולכל פרצוף ,אדם מודד בה מודדים לוש
  .נה עליוויש ממ

 íãà åà øùð åà øåù åà äéøà àåä íà äéìò
á÷ã äáëøîäî"äéúðéëùå ä134 åà 
ìîã äáëøîäîíéðôä øù êà135 åà 

ìàîñã àùéá äáëøîäî136 äáëøîäî åà 
 øöéä àì åäá úéìå àîìòã ïéãåñé òáøàã
 àîìòã ïéøéòáë àìà òøä øöéä àìå áåè

âáå" ãç ìë àùð éðáá úéà íéìáä äîë ã
äìîã àæøå äéðéîì) ãë à úéùàøá( àöåú 

âáå äðéîì äéç ùôð õøàä" íãàù äãîá ã
åì ïéããåî äá ããåî137à àôåöøô ìëáå  úé

äéìò àðîî:  
 לכל , לששת ימי בראשיתבא וראה

אחד יש את פרצופו של אותה דרגה 
 ולא תמצא יום שאין בו ,שמנהיגה אותו

 , ואף על גב שביום השני אין בו טוב.טוב
 ומשום זה נאמר .תמצאנו ביום השלישי

ולכל יום יש גדר ). & (ם כי טוביבו פעמי
 , שלא יכנס כל אדם לאותו טוב,מבחוץ

 שתמצא ,שך שמכסה את האורו חכמו
 בכל ,שךוביום ראשון אור ותמצא בו ח

 ואותם שומרים הם ,יום תמצא שמירה
 ויש שומרים אחרים .כמו קוצים לכרם

כמו נחשים ועקרבים ושרפים ושומרים 
 אותו טוב שלא יכנס לשם מי שאינו ראוי

ואם לא כל הרשעים היו נכנסים  ,להיכנס
 שהוא ומשום זה מי. בסודות התורה

 כמה ,רשע ויכנס לדעת סודות התורה
שך ואפלה ומלאכי חבלה שנקראים ח

 נקראים ,נחשים ועקרבים חיות בר
 שלא יכנס למקום ,ומבלבלים מחשבתו

 כל ,אבל מי שהוא טוב. שאינו שלו
 וקטגור נעשה ,לעוזרו הם  הללוהשומרים

 ויאמרו ,לטוב הגנוז) אותו ( ויכניסו,סנגור
א טוב וצדיק ירא לו מורנו איש זה הו

  אמר לנו.לפניך להיכנס שמים רוצה
 .פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה

 פתחו לו ,אותו טוב הגנוז יאמר להם
 או בשער זה ,בשער זה שנקרא אהבה

ú"úéà ãç ìëì úéùàøá éîåé úéùì ç 
 àìå äéì âéäðàã àâøã àåääã äéôåöøô äéì

òàå áåè äéá úéìã íåé çëùú" àîåéáã â
 äàúéìú àîåéá áåè äéá úéà àì àðééðú

âáå äéì çëùú" áåè éðîæ éøú äéá øîúà ã
äéì úéà àîåé ìëå138 ìåòéé àìã øáìî øãâ 

á ìë" àøåäðì éñëã êùç ïåâë áåè àåääì ð
 äéá çëùúå øåà äàîã÷ àîåéá çëùúã

ùåç ïéøéèð ïåðéàå àøéèð çëùú àîåé ìëá ê
 ïéðøçà ïéøéèð úéàå íøëì íéöå÷ ïåâë ïåðéà
 àåää ïéøèðå íéôøùå íéáø÷òå íéùçð ïåâë
 ìòéîì éåàø åäéà åàìã ïîú ìåòéé àìã áåè
 ïéæøá ïéìàò ååä àéáééç ìë åàì éàå

âáå àúééøåàã" ìåòéå àáééç åäéàã ïàî ã
ç éëàìî äîë àúééøåàã ïéæø òãðîì äìá

 íéáø÷òå íéùçð äìôàå êùç åàéø÷úàã
 äéúáùçî ïéìáìáîå åàéø÷úà àøá úåéç
 ïàî ìáà äéìéã åàìã øúàì ìåòéé àìã

äéøîîì ïåðéà ïéøéèð ïéìà ìë áåè åäéàãì139 
 ïåìòééå øåâéðñ äùòð øåâéè÷å)äéì ( áåèì

 áåè ùð øá àä àðøî äéì ïåøîééå æåðâä
 øîà êîã÷ àìòàì éòá íéîù àøé ÷éãöå

ðìå) &( äãåà íá àáà ÷ãö éøòù éì åçúô 
                                                                                                                                                        

אבל בדיוקנא ניכר , דבעובדין ניכר, אלא על בעבודין' ש בדיוקנא דאשתמודע כו"לא קאי על מ 134
וכלל זה הוא בכל העולמות כמו שמפרש ) &לא מצאתי(ז "ש בתיקו"כמ, אם חוור מאריה, מאיזה חיה הוא

 ).א"גר(והולך 
 ).ב"ז קמח ע"תיקו(ט "מט 135
 . לא ברור לי המקום הנכון לזה–) א"גר(ר "דשם עץ הדעת טו 136
. כ"ע, י המדה ההוא" כפי הפגם הנפגם על ידו כן יהיה עונשו ע):שער ד פרק ב(פרדס רמונים ' עי 137

 .ל"וכל להפיך ר, כך הוא מוביל אותו לעוד טוב, משרה שכינה על ראשווהיינו כאשר אדם עושה מצות ו
 ).א"גר(ל "א יש בכל יום פרצופא דאנהיג כנ"ר ולכן בין בקדושה ובין בסט"ל דבכל יום יש טו"ר 138
 ).א"גר(ל לעזור לו "ר 139
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 כל צדיק יכנס כפי ,שנקרא תשובה
פתחו שערים ויבא "  וסוד הדבר,דרגתו

  ".'גוי צדיק וגו

é" äéì åçúô ïåì àîéé æåðâä áåè àåää ä
 àòøú éàäá åà äáäà éø÷úàã àòøú éàäá

äáåùú éäéàã140 àâøã íåôë ìåòéé ÷éãö ìë 
 äìîã àæøå äéìéã)á åë äéòùé ( åçúô

åâå ÷éãö éåâ àáéå íéøòù':  
 ,ר על פתח התשובהוכעת צריך לחז

שובה שעושים וכי מכמה מינים היא הת
 אבל לא כל הפנים ,טובים כולם ,בני אדם

 , יש אדם שהוא רשע גמור כל ימיו.שוים
והוא עובר על כמה מצוות לא תעשה 

 ואחר כך לא ,ומתחרט ומודה עליהם
 לזה בודאי ימחל ,עושה לא טוב ולא רע

זכה ש אבל לא ,הקדוש ברוך הוא
 יש אדם שלאחר שישוב .לתשובה עליונה
 הוא הולך בדרך ,ר לומחטאיו ומתכפ

מצוה ומתעסק בכל כחו ביראה ואהבת 
 זה זוכה לתשובה ,הקדוש ברוך הוא

 וזו היא תשובה ,'תחתונה שנקראת ה
ויש אדם שלאחר שהתחרט על . תחתונה

חטאיו ועשה תשובה ויתעסק בתורה 
 ולא על ,ביראה ואהבת הקדוש ברוך הוא

 והוא ,' זה זוכה לאות ו,מנת לקבל פרס
 וזה גורם ,ועל שמו נקראת בינה ,ה"בן י

 , ומלת תשובה כך היא,'לה' שתשוב ו
באיש ' ולעולם לא שורה ה, 'לה' תשוב ו

  'ולא ו

 éëå äáåùúä çúô ìò àøãäàì êéøö ïòë
 àùð éðá ïéãáòã äáåùú åäéà ïéðéî äîëî

á úéà ïéåù àééôà ìë åàì ìáà ïéáè åäìë" ð
 ìò øáåò åäéàå åéîé ìë øåîâ òùø åäéàã

äîë äãåîå èøçúîå äùòú àìã ïéãå÷ô 
 ùéá àìå áè àì ãáò àì ïë øúáìå åäééìò

á÷ äéì ìåçîé éàãå àãì" äëæéã àì ìáà ä
äàìò äáåùúì141á úéà " áåúééã øúáì ð

 äåöî êøãá ìéæà åäéà äéì øôëúîå åéàèçî
åîéçøå åìéçãá åçë ìëá ÷ñòúîå142á÷ã " ä

ä éø÷úàã äàúú äáåùúì éëæ àã ' àãå
ú äáåùú åäéàá úéàå äàú" øúáì ð

 ÷ñòúéå äáåùú ãéáòéå éåáåçî èøçúîã
á÷ã åîéçøå åìéçãá àúééøåàá"ò àìå ä ì

úðîå úàì éëæ àã ñøô ìá÷ì  'é ïá åäéàå" ä
å áåùúã íéøâ àãå äðéá éø÷úà äéîù ìòå '

ä éáâì 'å áåùú àéä êë äáåùú úìîå '
äì'143ä àéøù àì íìåòìå  'å àìå ùð øáá'  

  âë÷ óã ò "á  
 ,ה" שהם י,יראה וללא אהבהללא 

 ומשם נתנו .יראה ואהבה נקראים בודאי
 ומשום ,התורה והמצוה שהם בן ובת

 ,מים התורה והמצוהישישראל מקי
 זהו ,הוא ברוך נקראו בנים לקדוש

  ".אלהיכם' בנים אתם לה" שכתוב

é ïåðéàã åîéçø àìáå åìéçã àìá" äàøé ä
 åáéäééúà ïîúîå éàãå äéì ïðéø÷ äáäàå

åúä ìàøùéã ïéâáå úáå ïá ïåðéàã äåöîäå äø
 íéðá åàéø÷úà äåöîäå äøåúä ïéîéé÷î

á÷ì"ää ä" ã)& (ééì íúà íéðá 'íëéäìà144:  
 שהם במח ,יראה ואהבה הנסתרת

ת ו והנגל. בחלל הגוף ובראש,ובלב
 שהם בגוף ובראש ,התורה והמצוה

úåøúñðä145  àçåîá ïåðéàã äáäàå äàøé
 úåìâðäå àùéøáå àôåâã àììçá àáìå
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 .ן"והנגלות הם זו, א"אלקינו הם או' א שהנסתרות לה"ז יט ע"תיקו' עי 145


