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  åò÷ò "à  א/קעו
אמר . "םנים אחריהוז"משום שאתם 

 שכתוב , כאן יציאת מצריםלמהרבי חייא 
 אלא "אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים"

משום שכשיצאו ממצרים נכנסו בחלק 
 ובזה הרג הקדוש ברוך הוא הרג ,זה

 ולכן במקומו נזכר ובמקומו ,במצרים
 משום , מה זה במקומו,הזהירם בזה

  . שמצוה זו היא מקומה

 éáø øîà íäéøçà íéðåæ íúàã ïéâá àééç
 áéúëã íéøöî úàéöé àëä àîòè éàî)& (

 ïéâá àìà íéøöî õøàî íëúà éúàöåä øùà
 éàäáå ìàò à÷ìåç éàäá íéøöîî å÷ôð ãëã

á÷ ìéè÷"òå íéøöîã àìåè÷ ä" äéøúàá ã
 éàî àãá åäì øäãæà äéøúàáå øëãúà

äìéã øúà àéä äåöî éàäã ïéâá äéøúàá:  
כימי צאתך "  כתוב,שנה רבי ייסא

 ,"כימי" ".ם אראנו נפלאותמארץ מצרי
 שהרי בזמן אחד ,"כיום"לכתוב היה צריך 

 אלא כמו אותם ימים ,יצאו ולא התעכבו
 ,עליונים שהתברכה בהם כנסת ישראל

כך עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא את 
ואמרתם "  ואז כתוב,ישראל מהגלות

' זמרו ה" ,"'קראו וגו' ביום ההוא הודו לה
 ".כל הארץכי גאות עשה מודעת זאת ב

 עכשיו משום ש,"מודעת זאת"מה זה 
 באותו זמן ,נודעה זאת בעטוף מצוה

 שיעשה ,תודע זאת בכמה מנהגים שלה
 ,הקדוש ברוך הוא אותות ונסים בעולם

אחד ושמו ' ביום ההוא יהיה ה" אז כתוב
  ".אחד

ø éðàú ' áéúë àñéé)& ( êúàö éîéë
 íåéë éîéë úåàìôð åðàøà íéøöî õøàî

 äéì éòáî åáëòúà àìå å÷ôð àðîæ ãçá àäã
 åäá àëøáúàã ïéàìò ïéîåé ïåðéàë àìà

á÷ ïéîæ êë ìàøùé úñðë" åäì à÷ôàì ä
 áéúë ïéãëå àúåìâ ïî ìàøùé) &éòùé 'áé( 

ééì åãåä àåää íåéá íúøîàå 'åâå åàø÷ ' åøîæ
éé ' õøàä ìëá úàæ úòãåî äùò úåàâ éë

 àòãåîúùà àúùäã ïéâá úàæ úòãåî éàî
åèòá úàæ àðîæ àåääá äåöîã àô

 ãéáòéã äìéã ïéñåîð äîëá úàæ àòãåîúùà
á÷" áéúë ïéãë àîìòá ïéñðå ïéúà ä)& (

éé äéäé àåää íåéá 'ãçà åîùå ãçà:  
  éé êåøá 'éé êåìîé ïîàå ïîà íìåòì ' íìåòì

ïîàå ïîà:  
  çø÷ ç÷éå úùøô  
ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי "
זהב הנחמדים מ"  רבי אבא פתח,"'וגו

 ,"פת צופיםוומפז רב ומתוקים מדבש ונ
 כמה ,כמה עליונים הם דברי התורה

åâå éåì ïá úä÷ ïá øäöé ïá çø÷ ç÷éå ')& (
 çúô àáà éáø)& ( áø æôîå áäæî íéãîçðä

íéôåö úôðå ùáãî íé÷åúîå348 ïéàìò äîë 

                                                 
' ומצד המלכות ומתוקים מדבש ה, מצד החכמה' ב י"ופז ר, אפשר שנחמדים מזהב הוא מצד הבינה 348

אור (ת "ודאי ונופת שעליהם ת) ב"מגילה ב ע(צופים ' ה נק" צופים כי הנביאים נוומצד התפארת ונופת
 ).יקר

 ואית :ב"ע' ה ז"בתיקו 'עי, )ו"רח(תורה דלעילא ' בסוד תורה דאצילות הנק, )אור יקר(חכמה  349
' קנני ראשית דרכו ואורייתא דאצילות תורת ה'  אורייתא דבריאה ה,אורייתא דבריאה ואורייתא דאצילות

א "בהגר' ועי. כ"ע, 'ך ומסטרא דילה אתמר על ישראל בנים אתם לה"אלהי'  ובה תמים תהיה עם ה,תמימה
 'וכן עי, ר"ה טו"שאורייתא הוא בבריאה שלכן בה שכר ועונש ע -ה ואורייתא "ב ד"ח מט ע"על תז

 א ק"שעה' עי (ונגלה נסתר והם, ד ודברינו שם" סוף לז עצ"א על ספד"בהגרבליקוטים הנדפסים בסוף 
דחדי באורייתא דלתתא תורה ,  דאורייתא עלאה דלעילא תורה שבכתבחדוה: ב"ב רה ע"ח'  אמנם עי).ב"ע

 שהן סוד 349ל"ל אורייתא טמירא הנ"ר' תורה דלעילא דאיהי כו: ב"ר קכח ע"א באד"ל הגר"וז. שבעל פה
ושם זה , שהוא עתיק יומין' הכ צריך לתקן ל"וע, )'מדרש תהלים צ(אלפים שנה שקדמו לעולם ' ב, 349ב"חו

אלא לאפוקי , נ"אדרבה עיקר תיקון הוא בשביל זו, נ"לאו לאפוקי זו, ואמר תורה דלעילא, הוא עתיק יומין
  תורה שבבריאה הניתנה למשה בסיני

ש עולמות בכרסייא "בסוד תורה דבריאה ששם י). אור יקר(היינו שהם יותר מפז רב , )אור יקר(בינה  350
ותמן כל אינון לבושין דנשמתין : א"ב רי ע"זהר ח' עי]. 'א סוף פרק א"ח שער ז"ע' עי) [ו"רח(ר "יק' ש גי"י

דאתחזון לאתלבשא בהו כל חד וחד כדקא חזי בההוא לבושא אתרשימו כל אינון עובדין טבין דעבד בהאי 
 ביה ההיא עלמא וכלהו רשימין ביה ומכריזי האי איהו לבושא דפלניא ונטלין לההוא לבושא ואתלבשת
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 , הם למעלהנחמדים ,בדים הםומכ
 בגלל שהם שם ,לםו הם לכנחמדים

 בשם עוסק בתורה  שעוסק וכל מי,קדוש
צל בעולם הזה י נ,צל מהכליהקדוש ונ

  כל מי, בא וראה.צל בעולם הבאיונ
יון  כ, בתורה אחוז בעץ החייםשעוסק

עץ חיים "  שכתוב, בכל אחוז,שאחוז בו
  ."'היא למחזיקים בה וגו

àúééøåà éîâúô349ïåðéà ïéøé÷é äîë 350 
àìéòì ïåðéà ïéáéàú351 ïåðéà ïéáéàú 

àìëì352åðéàã ïéâá àùéã÷ àîù ï353 ìëå 
 àîùá ìãúùà àúééøåàá ìãúùàã ïàî

àìëî áéæúùàå àùéã÷354 àîìòá áéæúùà 
ïéã355éúàã àîìòá áéæúùà 356ú " ïàî ìë ç

ééçã àðìéàá ãéçà àúééøåàá ìãúùàã357 
 áéúëã ãéçà àìëá äéá ãéçàã ïåéë)& ( õò

åâå äá íé÷éæçîì àéä íééç'358  
 בתורה סקושערבי יצחק אמר כל מי 

רות ממיתה כמו י ח,ות מהכלרייש לו ח
רות שורה עליו י משום שח,שאמרנו

÷çöé éáø359éã ïàî ìë øîà  ìãúù
àúééøåàá360àìëî äéì úéà åøéç 361 åøéç 

äúéîî362 äéìò åøéçã ïéâá ïøîàã äîë 

                                                                                                                                                        

זכאה חולקיה מאן דזכי להני לבושי דקאמרן ו ' וכנשמתא דצדיקיא בגנתא כגוונא דדיוקנא דהאי עלמא
בר נש בהאי עלמא בפקודי אורייתא  אלין מעובדין טבין דעביד) לתתא(דמתלבשן בהו צדיקיא בגנתא דעדן 

  ובהון קיימא נשמתא בגנתא דעדן לתתא ואתלבשת בהני לבושין יקירין
ושם כל אותם לבושי הנשמות שראויים להתלבש בהם כל אחד ואחד כראוי באותו לבוש : םתרגו

נרשמו כל אותם מעשים טובים שעשה בעולם הזה וכולם רשומים בו ומכריזים זהו לבושו של פלוני 
אשרי חלקו '  וכו.ונוטלים את אותו לבוש ומתלבשת בו אותה נשמת הצדיק שבגן כמו בדמות שבעולם הזה

אלה ממעשים טובים ) שלמטה( שזוכה ללבושים הללו שאמרנו שמתלבשים בהם הצדיקים בגן עדן של מי
שעשה אדם בעולם הזה במצוות התורה ובהם עומדת הנשמה בגן עדן שלמטה ומתלבשת בלבושים 

 .הנכבדים הללו
ונחמד בסוד דיצירה ). אור יקר(דייק לשון הפסוק שאמר הנחמדים היינו תאיבין ). אור יקר(ת "ת 351

 .וזה הן למעלה והן למטה, א שיש משמעות שזה גורם תאבון לעוד"א צא ע"ח' ועי). ו"רח(העץ להשכיל 
, ממה שאמר מדבש שהוא מאכל היינו חמדת פחותי הערך אמר תאיבון לכולא). אור יקר(מלכות  352

דעים בסוד תורה דעשיה שכולם יו).אור יקר(ש החכמים "שאפילו אותם שהם סכלים מתאוים לה כ
 ).ו"רח(ומכירים בה 

מאחר שהזכיר דבר שהוא ). אור יקר(עם היות שיהיה בהלכה אחת או דין כאילו עוסק בעצם השם  353
  ).אור יקר(דבש וחלב תחת לשונך לכן הזכיר שהכל שם קדוש & כ "רמז לתורת הנסתר כמש

, ולא רבים' אה וכאן משמע שזה שם "ן בהקדמתו לבראשית שכל התורה שמותיות של הקב"רמב' עי
. כ"ע, 'בסוד אצילות נעלם אין עסק בה לזולתו ית' כאן כל התורה כלה שם א, ל"ז', יונת אלם פרק א' ועי

שכן שם הכל , משמע שבחינה זו האחרונה שכל התורה היא שם אחד היא בסוד עולם האצילות דווקא
 של כלל השמות שכן זהו מה ן שכל התורה היא גילוי"כ הרמב"ואולי אפשר לומר שמש. 'נכלל בגילוי א

 .ע"וצ, זהר משפטים קכד שכל התורה היא שם הכולל את כל השמות'  אמנם עי.שנתגלה לנו
ק מנגד "ת אוחז למעלה בבינה ולמטה במלכות והוא בעל ו"ת וידוע שהת"ה בת"מאחר שסוד הוי 354

 ).ר יקראו(איזה בחינה שיש אל החצונים , לנגד החצונים לכך אמר אשתזיב מהכל נגד כל
 ).אור יקר(מצד אחיזתו במלכות  355
 ).אור יקר(מצד אחיזתו בבינה  356
 . וכל הסוגיא שם161לעיל הערה ' עי 357
 .וממילא לקיום התורה במעשה', ב שזה לשון של חיבור לנוק"א כז ע"זהר ח' עי 358
כענין הבינ ההמצלת מכל '  בעצם ולכן הוא ניצלו מכל הקלייצחק סובר שהוא אחיד בבינה ממש' ר 359

מדרגות והשני היא מיתה שהיא אם כל ' כל המקרים שהם מו' בחינות א' כי החיצונים הם ב, החצונים
בא להוסיף ). אור יקר(עניינים אלו תלויים בבינה ' ורפואת ב, הדינים ולכן המקרים והיא תלויה במלכות 

י מוסיף גם "'ם ור"דצל' והוא סוד צ, א" אבא הביא מכח אבא שיסודו הוא פנימיות ז'עוד מעלה לתורה כי ר
נ מסתם אור מקיף ולכן אמר חירו אית ליה שידוע שאין כח לקליפה באור מקיף כי "א. מ דצלם"מכח ל

 ).ז"רמ(פניהם דווקא אל הפנימי והעוסק בתור החירות שורה עליו והוא אור מקיף 
 ).ז"רמ(ש בו כח לעשות נסים אפילו בלא ידיעה אפילו בקריאה לבד י 360
 ).אור יקר (359ל הערה "ק כנ"מו 361
 ).אור יקר (359ל "ממלכות כנ 362
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לו ישראל מתעטרים בתורה  ִא.ואחוזה בו
 וזהו ,ינצלו מהכל ולא ימצאו בגלות

לו ישראל משמרים את התורה ִא (שכתוב
)  כתוב,ינצלו מהכל ולא ימצאו בגלות

 אל תקרי חרות אלא ,תֹחחרות על הֻל
   .רותיח

àéøù363äéá ãéçàå 364 ìàøùé åìéà 
àúééøåàá ïéøèòúî365 )ñ" ïéøèðî à

àúééøåà(äöàìëî åáæúùé 366 åçëúùé àìå 
àúåìâá367  áéúëã àåä àãå )& ( ìò úåøç
 úåçìä)& (úåøéç àìà úåøç éø÷ú ìà368   

 ,את בתורהנמצ) בארוה (רות זויוח
 התורה היא כח הימין כמו שנאמר

 והשמאל נכלל ,"מימינו אש דת למו"
 מי שעושה ימין שמאל ושמאל ,בימין
  . עולםאת ה הרי הוא כאלו מחריב ,ימין

 àã úåøéçå)äåî÷åà(åö àúééøåàá 
çëúùà369éäéà àúééøåà æöàðéîéã àìéç 370 

ãë" à)& (åîì úã ùà åðéîéî371 àìàîùå 
àðéîéá ìéìëúà372ã ïàî  àðéîé ãéáò

àðéîé àìàîùå àìàîùà373 åìéàë åäéà àä 
àîìò áéøç374   

 , לוים שמאל, אהרן ימין,בא וראה
 ,קרח רצה לעשות חלוף הימין לשמאל

 ולא עוד אלא שנמצא .ומשום זה נענש
 רבי יהודה אמר .בו לשון הרע ונענש בכל

 קרח רצה ,השמאל נכלל תמיד בימין

ú" éòá çø÷ àìàîù éàåéì àðéîé ïøäà ç
âá àìàîùì àðéîéã àôåìç ãáòîì" ë

 àðùéì äéá çëúùàã àìà ãåò àìå ùðòúà
 øîà äãåäé éáø àìëá ùðòúàå àùéá

                                                                                                                                                        
 ).אור יקר(מצד המלכות  363
 ).ו"רח(ן חורין בן דאימא הנקרא חירות עילאה א נקרא ב"כי הז). אור יקר(ק "מצד הו 364
, מאן דאשתדל באורייתא: א"עוד לעיל לו ע' עי). ז"רמ(דוק מלת מתעטרין שרומזת סוד אור מקיף  365

ובגין דאיהי , והא אתמר דאורייתא כלא חד שמא קדישא עלאה איהי, כאלו אשתדל ביה בשמא קדישא
כל אינון , תא חזי. בתלת קשרי מהימנותא, דישאדאיהי כללא דשמא ק, ת"פתחת בבי, שמא קדישא

ואתרחימו לעילא , ומתעטרי בעטרי דאורייתא,  הואבריךמתדבקין ביה בקודשא , דמשתדלי באורייתא
 .ותתא

 ).אור יקר(ק ,מצד הו 366
 ).אור יקר(מצד המלכות  367
ת בנס היו ס שבלוחו"ל מ"ל חרות בלוחות שהרי האותיות היו חקיקות מעבר אל עבר כמשרז"דהול 368

עומדים ותירץ שהכוונה שהושפע והחקק על הלוחות אותו הכח והסגולה שקבלו האותיות מחמת היותן 
  ).ז"רמ(כתרים שנכתרו באותה השעה ' ואולי שגם זה סוד ב' וכו' מעשה ה

' יהודה ור'  מעשה אלהים המה חרות על הלוחות מהו חרות רוהלוחות): ז' א סי"פמ( שמות רבה 'עי
נחמיה אומר חירות ממלאך המות ' יהודה אומר אל תקרי חרות אלא חירות מן גליות ר' בנן רירמיה ור

  .ורבותינו אומרים חירות מן היסורין
ה ואימא כולה "מ' א היה אבא כולו מבחי"ן שמתחלה בזמן תיקון או"ל שער זו"י ז"כ באר"יכוין למש 369

והיה אבא כולו חסדים , כ החליפו של זה בזה"אחו, ן באימא"ג דב"ה באבא וחו"ג דמ"דהיינו חו, ן"משם ב
ש באורייתא ששרשה "וז, א"ובזה יש התייחסות גדול לחיבור או, ן"ה וב"ן ואימא כולה גבורות דמ"ה וב"דמ

פ שאין כך תחלת הוייתו כי בראשיתו היו בו "כלומר אע" אשתכח"כ "ומש, באבא אשתכח חילא דימינא
ז הפיסוק כאן "לפי הרמ). ז"רמ(ן דהיינו חילא דימינא "ה וב"ם דמכ נמצא כולו חסדי"ה ואח"גבורות דמ

 .ע"וצ, אבל לפי דעתי וחירות עד כאן שייך לפיסקא הקודמת, נכון
 ).אור יקר(כח החסד  370
היינו חסדים דאמא שנעשו גבורות באבא ושמאלא שהיא אימא המלבשת שמאל הכולל שבאצילות  371

 ).ז"רמ(א "היא גבורה דא
, א שנכללת ומזדווגת עמו"אבא המלבש חסד דא). אור יקר(פארת הבורה נכללת בחסד שעל ידי הת 372

כ נמצא כולו "ה ואח"פ שאין כך תחלת הוייתו כי בראשיתו היו בו גבורות דמ"כ אשתכח כלורמ אע"ומש
 ).ז"רמ(ן דהיינו חילא דימינא והבן "ה וב"חסדים דמ

א הנקרא ימין שמאל "שעושה הז). אור יקר(ור אוסר המותר ומתיר האס, )אור יקר(במעשיו הרעים  373
שמאלא מהפכת לימין ואומר ' הנק' בסוד רשעים מהפכים מדת הרחמים למדת הדין ושמאלא שהיא הנוק

). ו"רח(שלח בדף קנז ' שהיא המנהגת כמאמר דור הפלגה הרי זה מקצץ בנטיעות ודומה לחטא צלפחד בפ
ל שקרח לא החליף הימין בשמאל "ק וס"י פליג את"ר' יהודה אמר שמאלא אתכליל תדיר בימינא פי' ר

 ).מ"מ(' ש אלא שהשמאל שנכלל תמיד לא רצה קרח באותו כללות ולקח עצמו לצד א,ושמאל בימין כמ
 .495לקמן הערה ' עי 374
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  בגלל זה,להחליף תקון שלמעלה ולמטה
  .נאבד מלמעלה ולמטה

 àòá çø÷ àðéîéá øéãú ìéìëúà àìàîù
àôìçàì375àúúå àìéòìã àðå÷ú 376âá " ë

àúúå àìéòî ãéáàúà377:  
 לקח עצה ,ויקח מה זה ,"ויקח קרח"

 כל מי שרודף אחר מה ,רעה לעצמו
 אלא , ולא עוד, זה בורח ממנו,שאינו שלו

 קרח רדף אחר ,מה שיש לו נאבד ממנו
 את שלו אבד ואחר לא ,מה שאינו שלו

 מה זה ,קתוקרח הלך במחל. הרויח
 חלוקה ופירוד ,חלוקה, קתומחל

 ומי שרוצה לחלק תקון ,שלמעלה ולמטה
קת ו מחל.עולמותהעולם נאבד מכל ה

 ומי שחולק על ,קת של השלוםוהיא מחל
  השלום חולק על השם

àèéò áéñð ç÷éå éàî çø÷ ç÷éåçö àùéá 
äéîøâì378åäéà äéìéã åàìã øúá óãøã ìë  

äî àìà ãåò àìå äéî÷î ÷éøòèö äéá úéàã 
 äéìéã åàìã øúá óéãø çø÷ äéðî ãéáàúà
 ìéæà çø÷ çååø àì àøçàå ãéáà äéãéã

î éàî ú÷åìçîá àúâåìô àúâåìô ú÷åìç
 àðå÷ú àâìôàì éòáã ïàîå àúúå àìéòìã
 ú÷åìçî ïéîìò åäìëî ãéáàúé àîìòã

íåìù ìò âéìôã ïàîå íåìùã àúâåìô379 
àîù ìò âéìô  

  åò÷ò "á  
 משום ששם הקדוש נקרא ,הקדוש

בא וראה אין העולם עומד אלא . שלום
 כשברא הקדוש ברוך הוא את .על שלום

 עד שבא םלהתקיי לא יכל ,העולם
 שהיא , ומהו שבת,והשרה עליו שלום

 ואז עמד ,שלום העליונים והתחתונים
 ומי שחולק עליו יאבד , העולםהתקייםו

  שהיה,צלפחד חלק על שבת. מהעולם
 אותם , מי אותם עצים,מקושש עצים

  ואלו דברי,עצים אחרים כמו שאמרנו
 .דש לא שורהול בקו וח,לוח) אילנות(
ל בשבת אסור ומכאן והלאה דברי ח(

 éø÷à íåìù àùéã÷ àîùã ïéâá àùéã÷
ú"àîìò úéì ç380íåìù ìò àìà íéà÷ 381 

ãëá÷ àøá " ãò àîéé÷úàì ìéëé àì àîìò ä
 àåä éàîå íåìù åäééìò àøùå àúàã

úáù382éàúúå éàìòã àîìù åäéàã 383 
 äéìò âéìôã ïàîå àîìò íéé÷úà ïéãëå
äåäã úáù ìò âéìô ãçôìö àîìòî ãéáàúé 

)&( ïåðéà íéöò ïåðéà ïàîå íéöò ùùå÷î 
ïéðøçà ïéðìéà384ïéìî ïåðéàå ïøîàãë ÷) ñ" à

ïéðìéà (å ìåçã àééøù àì ùã÷á ìåç) ïàëî

                                                                                                                                                        
 לבד לא היה חייב כלל שהרי מצינו יהדוה סובר שאם היה מחליף' שר, יצחק' יהודה חולק על ר' ר 375

החילוף במקומו כשר אמנם היה ממש שלא רצה שתהיה גבורה נכללת בימין על ידי השלום שהוא 
ואין ביניהם שלום , התפארת אלא רצה להפרידה להחזיק במחלוקת דהיינו ימין לעצמו ושמאל לעצמו

 ).מ"מ(בזה שלמעלה השמאל נכלל בימין וקרח לא רצה ). אור יקר(ת "שהוא הת
 ).אור יקר(הן בספירות הן במלאכים והן ביסודות  376
מכל העולמות שאין לו מעמד אלא בגיהנם יסוד האש לבדו בעל המחלוקת שהוא החיצוני שלא  377

 ).אור יקר(עולמות הנזכרים ' מג' נכלל בשלום בשום א
נשאר קרח ממה ועוד שלא לקח כלוםל אלא , שהוא לקח דבר העומד בעצמו, לא מוזכר מה לקח 378

 ).אור יקר(שהיה בידו 
' שאינו רוצה בשלום אלא במחלוקת פליג על שמא קדישא שהוא היסוד הנק' פי).אור יקר(ת "ת 379
 ).מ"מ(שלום 
 ).ו"רח(מלכות  380
 ).ו"רח(יסוד  381
 ).מ"מ(שהיסוד נקרא שבת  382
סוק את שבתותי על הפ' יסוד פרי עץ הדר שהוא סוד יום השבת כנז' הוא המלך השמיני הדר הנק 383

 ).ו"רח(תשמורו 
וצלפחד היה , ל ועל ידי שתיהם העולם מתנהג בימי החול"ורע זה סמא, ט"עץ הדעת טוב זה מט 384

 ).מ"מ(שרים ' ע). אור יקר(מעורר אותם ביום השבת 
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רבי .  העולםשחלק על שלום של) ודאי
שלום רב לאהבי תורתך " יוסי אמר כתוב

וכל "  שכתוב, התורה היא שלום,"'וגו
ם שלום ו וקרח בא לפג,"תיה שלוםונתיב

 ומשום זה נענש ,שלמעלה ומטה
  .מלמעלה ומטה

éìî äàìäìåà÷éàãå øéñà úáùá ìåçã (á÷ 
éñåé éáø àîìòã àîìù ìò âéìôã385 øîà 

 áéúë)& (åâå êúøåú éáäåàì áø íåìù '
 áéúëã íåìù àåä àúééøåà)& ( ìëå

íåìù äéúåáéúð386 àîâôàì àúà çø÷å 
âá àúúå àìéòìã íåìù"ùéðòúà ëâ÷ àåä 

àìéòî387äàúúå 388:  
 פסוק זה ,"'וגומו לפני משה וויק"

קראי " רבי שמעון אמר ,פרשוהו החברים
 , למה קראי,ד" קראי כתוב חסר יו"מועד

אלא כך הוא מלכות הארץ כעין מלכות 
 וסוד זה כל אותם כתרים עליונים ,הרקיע

מנים ומז כולם ,שהשם הקדוש נאחז בהם
מקראי "  זהו שכתוב,ממקום שנקרא קדש

 בשעה שמועד זמין , ואימתי,"קדש
 שאותם כתרים עליונים גמאוד כ,ולםבע

 כך גם קדש ,מנים מקדש העליוןושמז
. תחתון זמין לחיליו לעטרם ולהעלותם

 קדש תחתון חכמת ,קדש עליון ידוע
 ,מנת לכל חיליהו כך גם היא מז,שלמה
עתידים להתעטר  חיילות כולם ואותם

 בזמן שמועד שרוי ,בקדש תחתון זה
 שחיליה עומדים גמאוד וכ,בעולם

ני העמים ו כך גם עומדים ממ,מעלהל
קראי " ועל זה נקראו ,ה למטהדוגמתכ

åâå äùî éðôì åîå÷éå ')& ( àø÷ éàä
ø àééøáç äåî÷åà ' ãòåî éàéø÷ øîà ïåòîù

åé øñç áéúë éàø÷" éëä àìà éàø÷ éàîà ã
àòøàã àúåëìî àåä389 àúåëìî ïéòë 

àòé÷øã390ïéàìò ïéøúë ïåðéà ìë àã àæøå 391 
 ãéçàúà àùéã÷ àîùãåäá392 ïéðéîæ åäìë 

ùã÷ éø÷àã øúàî393ää " ã)& ( ùã÷ éàø÷î
àîìòá ïéîæ ãòåîã àúòùá éúîéàå394 

ïéðéîæã ïéàìò ïéøúë ïåðéàã àðååâëã÷ ùã÷î 
ä äàìò"àúú ùã÷ ð395 éåìéçì ïéîæ 
àøèòàì396äàìòàìå ä÷ äàìò ùã÷ åäì 

ä äîìù úîëç äàúú ùã÷ àòéãé" éäéà ð
äìéç ìëì úðéîæà397 åäìåë ïéìééç ïåðéàå 

îæàøèòúàì ïéðéå÷ àðîæá äàúú ùã÷ éàäá 
àðååâëå àîìòá àééøù ãòåîãæ÷ àçìéçã 

                                                                                                                                                        
ואמר שאין אנו צריכים לכל זה כי כיון שחלק על התורה שהתורה צותה , יוסי חולק על כולם' ר 385

 ).אור יקר(והוא חלק עליה הרי שחלק על השלום שאהרן כהן 
 ).אור יקר(כחולק על השלום ' אפילו החולק על נתיב א 386
 ).ו"רח(ע "שלא נכנס לג 387
 ).ו"רח(שנשרף ונבלע  388
 ).אור יקר(ישראל בסדרם ודגליהם ונשיאיהם וקרואיהם  389
 ).אור יקר(כעין סדר האצילות ומדריגותיו  390
' עי). מ"מ(א "ק דז"ל ו"ועי, )מ"מ(ע "מא קדישא היא מלכות שמשפעת בביולפי זה ש, )ו"רח(ע "בי 391
 ].דאצילות[ס דקדושה "ד שזה ע"א כז ע"בהגר

 ).אור יקר(מלכות ' ה, ת"ת' ו, בינה' ה, חכמה' י: אותיות רומז בהם' ד' היינו האצילות שהשם ב 392
ק מזומנים "ל כמו שהו"ר' ין וכוש כגוונא דאינון כתר"ולפי זה מ, )ו"רח(מלכות ). אור יקר(חכמה  393

 ).מ"מ(נ קדש תתאה "קדש עילאה ה' מאבא הנק
 ).אור יקר(היינו ביום טוב ושבת , מועד היא מתפשטת בעולם התחתון' בעת שהמלכות הנק 394
כך המלכות קושרת כל הרכבותיה וחייליה , כמו שאור החכמה קושרת כל הספירות ומאירה בהם 395

היינו קדש תתאה שהיא נקראת , ם בבחינת אור מאורה בבחינת החכמה שבההתחתונים ומאירים ומשפיעי
שהחכמה העליונה מתייחסת לבינה שהיא , חכמת אלהים' שונה מחכמה העליונה הנק, חכמת שלמה

מלכות הנקראת שמן משחת קדש ). אור יקר(והחכמה תתאה מתייחס ליסוד הנקרא שלמה , נקראת אלקים
 ).מ"מ(מלכות ' קדש תתאה פי, אבא' ה פיקדש עילא, )ו"רח(חכמת שלמה 

 ).אור יקר(גם הם מכינים את עצמם לקבל כמו שהיא מכינה את עצמה להשפיע  396
 ).ו"רח(ע "בי 397
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 ומשום שהם למטה קראי מועד ,"מועד
אבל הם  ,)כדוגמא שלמעלה (חסר

 ודאי ולא ,"אנשי שם". בשלמות יתרה
 ,"בנקבו שם יומת"  וזהו סוד,שםאנשי ה
 "אנשי שם" ועל זה נקרא כאן ,ובארנו

אנשי " , כיון שמצד הגבורה באים,ודאי
 אבל הם לקחו , הרי שבחם יתר, הם"שם

  .קתולעצמם ונאחזו במחל

ä àìéòì ïéîéé÷" àîâåãë àîòã ïðîî éîéé÷ ð
äìéãç÷àúúì 398òå " ãòåî éàø÷ ïåø÷à ã

øñç ãòåî éàø÷ àúúì ïåðàã ïéâáå399 
)àìéòìã àðååâë(è÷ ïåðéà øéúé åîéìùá ìáà 

éé éùðà àìå éàãå íù éùðà'é÷400 àåä àãå 
 àæø)& (íù åá÷ðá401 ìòå àðîé÷åàå úîåé 

àëä éø÷à àãàé÷ ïåéë éàãå íù éùðà 
 íù éùðà ïééúà à÷ äøåáâã àøèñîã

ïåðéà402áé÷øéúé ïåäìã àçáù àä 403 ìáà 
ú÷åìçîá åãçàúàå åäééîøâì åìèð ïåðéà:  

 למה "את אשר לו' דע הוויבוקר "
 אלא הם ,ולמה קדוש ולא טהור ,"בוקר"

] 'הוא בחי[ וקדוש ,באו מצד של טהור
כתר הכהן שאז  "בוקר" אמר משה .כהן

 אם אתם כהנים הרי ,מתעורר בעולם
' וידע ה"ואז  ,בוקרעבדו עבודת ה ,בוקר

 "את אשר לו" ,"את אשר לו ואת הקדוש
 , זה הכהן"ואת הקדוש" ,הלוייםסתם זה 

éé òãåéå ø÷á ' åì øùà úà)ä æè øáãîá (
ø÷á éàîà404ùåã÷ éàîàå 405øåäè àìå 406 
ïåðéà àìà407 ïééúà à÷ øåäèã àøèñî 

àøúë ïéãëã ø÷á äùî øîà àðäë ùåã÷å408 
àðäëã409øòúà 410 éðäë ïåúà éà àîìòá 

ìô ø÷á àäø÷áã äãåáò åç411 òãåéå ïéãëå 
éé'412åì øùà úà 413 åì øùà úà ùåã÷ä úàå 

                                                                                                                                                        
' וע, ב גבולי אלכסון שהם מהתפארת"ב נשיאים כנגד י"יש י, ל"היינו ישראל כנ, במלכותא דארעא 398

 ).אור יקר(ב גבולים "ענפים שבי' זקנים נגד ע
והחסרון מורה על , ת למעלה"שאינם שוים לקרואי ת). אור יקר(חתונים יותר נגד חיילי המלכות הת 399

 ).מ"מ, אור יקר(המלכות שהיא לבנה חסרה 
ה "שהמלכות נקראת בשם שהיא לבוש לשם הוי, ת"ה ת,י ולא אנשי הוי"אנשי שם הוא מלכות אדנ 400

 ).מ"מ(ה "שלא השיגו הוי, )אור יקר(
 ).אור יקר(היינ ומלכות  401
אלא מפני שאלו באו לצד , כיון שקראם קרואי מועד למה עוד נקראו אנשי שם, משום שקשה 402

ראוי שיתעלו מן החסרון ויקרא אנשי שם שהוא , הרי שנאחזו בגבורה עצמה, שהיה לוי, הגבורה עם קרח
 ).אור יקר(גבורה תתאה שבא מגבורה עלאה 

 ).מ"מ(ים ממנה בודאי יש להם מעלה על כל ישראל  כיון שזכו לעלו למלכות ונקראים ומזומנ403
כ אתה והם ואהרן מחר "ש אח,היה לו לומר מחר כמ). אור יקר(למה דחה הדבר ליום אחר בבוקר  404

 ).ו"רח(
 . את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו'הוידע : פ"לה 405
 אם החילוק בין קדוש לטהור היא בזה שטהור יש ע"צ). אור יקר(ה חפץ בטהורים "וכי אין הקב 406

 .ק"אבל קדוש הוא למעלה מו, מותר אסור, וכן כשר פסול, כנגדו והוא טמא
 ).אור יקר(לויים  407
 .391ל הערה "ספירה כנ 408
 ).מ"מ(חסד הנקרא בקר , )אור יקר(חסד  409
א שליט שאין מדת החסד שולטת עד נכון היום אבל בוקר הוא יסוד שאינו דייק בדבריו אתער ול 410

ובכחו היו עושים עבודה הוא מעין הנחת התפילין ' כ אלא כדי לבקר דברים נכרים וכו"מאיר מעצמו כ
א משמע "אמנם מלשון הזהר לעיל סו ע). ז"רמ(שתחלתה בסוד הרשימו ואחר העמידה הם מוחין חדשים 

 .לותו ואין דיוק בין שליט לאתערשזה שהוא צריך לג
 ).ז"רמ(ג בדעת "ואז יתחדשו החו 411
' ה על ד"אז יתחזק אור היסוד בשלמות החסדים כי אז יתגלה שם הוי). אור יקר(ת שהוא אמצעי "ת 412

 ).ז"רמ(ה "ויהיו חסדים שלימים והוא גילוי של שם הוי] ##*ב"עסמ[המילואים 
ועוד לא מובן לי הדיוק , )אור יקר( חסד שמשם הכהנים מהשמאל הגבורה שמתמן לויים ומהימין 413

 .406 דברי לעיל הערה 'ועי, שייך ללוי" אשר לו"ש
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 ואין מי שיבחין בדבר ,אז והקריב אליו
אם תהיו ראויים להשאר בצד  ,בוקראלא 
 שהרי לא ,ל אתכםולא יסבבוקר  ,הדין

 ##*תהיו ראויים/ ואם תתראו.זמנו הוא
 ותשארו , הרי זמנו הוא,להשאר בחסד

 ,]נבחין את זה [במה. אצלו ויקבל אתכם
 אהוביםצריכה קטורת שהרי  ,קטורתב

 , על ידו בכל##*להתקשר/להתקטר
 לכן ו, זה הכהן, מי השושבין.ולהתקשר

 "הוא הקדוש' והיה האיש אשר יבחר ה"
 , קדוש וטהור, שתי דרגות הן,ולא הטהור
 "הקדוש" ועל זה , לוי טהור,כהן קדוש

  .כתוב

äàåéì àã íúñ414 àðäë àã ùåã÷ä úàå 
 äìî ïéçáàã ïàî úéìå åéìà áéø÷äå ïéãë

ø÷á àìà415 øèñá àøàúùàì ïåæçúú éà 
åëì ìéáñ àì ø÷á àðéã416 äéðîæ åàì àäã 

ãñçá àøàúùàì ïåæçúú éàå àåä417 àä 
àåä äéðîæ418äéáâ ïåøàúùúå  åëì ìá÷éå 

áàðéáùåùì éòá úøè÷ àäã úøè÷á äî419 
àìëá äéãé ìò àøè÷úàì420 àøù÷úàìå 

âáå àðäë àã àðéáùåù ïàî" ë)& ( äéäå
éé øçáé øùà ùéàä ' øåäèä àìå ùåã÷ä àåä

 éåì ùåã÷ ïäë øåäèå ùåã÷ ïåðéà ïéâøã ïéøú
òå øåäè"áéúë ùåã÷ä ã:  

ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי "
 משה , בא וראה,"רת לכל בשוהרוח

רואים  [ במה.ואהרן מסרו עצמם למיתה
ויפלו על פניהם " משום שכתוב ,]##*זאת

ת  כתוב רוֹח,"תוויאמרו אל אלהי הרוח

 úåçåøä éäìà ìà åøîàéå íäéðô ìò åìôéå
 øùá ìëì)& (ú" åøñî ïøäàå äùî ç

äúéîì åäééîøâ421 åìôéå áéúëã ïéâá äîá 
 úçåø úåçåøä éäìà ìà åøîàéå íäéðô ìò

àå øñç áéúë"âáå å"àåä àúåîã àðìéà ë422 

                                                                                                                                                        
 ).אור יקר (ואקח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל) במדבר ח יח(ש "כמ 414
א "א שז"א לז"א שזה ההבדל בין א"מן רצד עלק' ועי, א שלב מבחין ולא הכבד"לקמן רלד ע' עי 415

: ליקוטי תורה וירא' אמנם עי, ע פרק ב שזה מדת היסוד"ח שער ציור עולמות בי"ע' ועי. א לא"מבחין וא
שהם החסדים בבוקר בקרו של אברהם שהוא היסוד כי מקומו בפומא דאמה ,  אברהם בבוקרוישכם

 ,בקר נקרא יסוד דבינהצ "א בספד"א יז ע" גר'ועי, זיווגוב, היינו יסוד בתיקון, ולעולם בוקר הוא יסוד
 .התחלת היום

 ).ז"רמ(אינו זמן להמשיך הגבורות ולכן הבוקר לא יסבול אתכם  416
 .היינו שאתם הכהנים באמת 417
נ אם נבחין לפי הפנימיות "כללות רוח החסד בתוך הגבורה וקרח ידע שהוא אחוז בגבורה ואמר ממ 418

כהונה ואם לפי הגבורה לי תאות הנשיאות על משפחות הקרחי ויסוד נטיל שהוא חסד אז לי נאה ה
ואמר משה ידוע אני שעיקר כוונתך על , המדות' כ הוא אחוז בב"לשמאלא אבל בבוקר הוא מלא חסדים וא

 ).ז"רמ(י היסוד "ש ובקשתם גם כהונה ולפי זה לא תוכלו להבחין הדבר אלא ע,הכהונה וכמ
 .241לעיל הערה ' ילענין לשון שושבינא ע 419
סגולת הקטורת לקשר העולמות ממטה למעלה וממעלה למטה דוגמת קיטור דקטורת שהיה עולה  420

: ב"ז סב ע,תיקו' עי). ז"רמ(ממזבח הזהב ומגיע עד גגו של היכל וחוזר ויורד ומתפטש ומבסם את כל הבית 
לקשרא ולקרבא ימינא בשמאלא דעמודא ) ללא דאורייתא קשורא דיליה פקודין דעשהאיהו כ(עשן הקטרת 

 דעשן איהו עמודא דאמצעיתא
ן של רחל הוא שאנו מוסרין "מ: ח שער הכללים פרק א"ע' ועי). אור יקר(נפשי אשא ' בסוד אליך ה 421

ן ניצוצי הקדושה י נפילת אפים ועם אותה העלאה של נפשותינו אנו מעלין שם מ"נפשותינו למיתה ע
ן של רחל "וכן הצדיקים במיתתן עולין ומעלין ניצוצי הקדושה עמהן לצורך מ. שבתוך הקליפות אל רחל

עם מה שאנו , מיני מסירות למיתה' בתפלה ב :)שער נפילת אפים פרק ד(ח "י פע'וע. ' בנוקא"להזדווג ז
מיני זיווגים ' כי יש ב, והענין. א כנודע"ועם מסירה למיתה בנ, ש"מוסרים עצמינו על קדוש השם בק

, ן דמלכות"אמנם מ. ן"ואי אפשר לשניהם בלי מ. ת ומלכות"ואחד זיוג ת. ב" אחד זיוג חו- באצילות העליון 
וכאלו נפטר מן העולם ותדבק נשמתו למעלה ביסוד , וכאשר ימסור עצמו למיתה,  הצדיקיםתהם נשמו

י "ס אליך י"וז, וזווג זה הקדוש נעשה כתיקונו, ת"ד מת" מואז יוצא, ויעשה באר מים חיים, שלה בסוד באר
 -  אנביע מתת. ויעשה בירא דמיין נבעין מתתא ונבעין מלעילא, להעלות נשמתו למעלה, נפשי אשא

הם הצדיקים המוסרין עצמו על , ן דבינה המשובחים"ומ.  מן דוכרא-ונביע מלעילא , מנשמותיהן דצדיקייא
אבל , וקדוש הוא לעלות ממטה למעלה בסוד הקדוש שהוא חכמה, ם גדולשהיא הבינה הנקראת ש, ה"ק

 .למעלה, וקדוש השם. שהוא אתר דמותא, הוא בסוד מלכות, מסירות עצמו למיתה
שהיא אות של אילנא דחיי ' ב שהמזמור שבו אומרים בנפילת אפים אין בה אות ו"לעיל קכ ע' עי 422

)&.( 
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 , ומשום זה עץ המות הוא,ו"חסר וא
ובכל מקום נפילת אפים לאותו מקום 

  זהו שכתוב"אל" ,"אל אלהי"ועל זה , היה
 "תואלהי הרוח" ".עם בכל יוםוואל ז"

 וכל ,שהוא מקום צרור נשמות העולם
שם  ( ומשם באות,הנשמות לשם עולות

  ). נראות

ìëáåéåä øúà àåääì ïéôðà úìéôð øúà 423 
òå"ìà éäìà ìà ã424ää " ã)& ( íòåæ ìàå

 àøåøö øúà åäéàã úåçåøä éäìà íåé ìëá
àîìòã ïéúîùðã425 ïé÷ìñ ïîú ïéúîùð ìëå 

 ïééúà ïîúîå)ð"ïééæçúà ïîú à(âé÷   

שמעו חכמים מלי " רבי יהודה פתח
 פסוק זה אליהוא "עים האזינו ליוויד

ובשלשת " וב מה כת, בא וראה.אמרו
רעיו חרה אפו על אשר לא מצאו מענה 

 ואיוב , שהרי הם היו אומרים דברים,"'וגו
 ,)& ( מכאן למדנו.לא היה מתנחם עליהם

מי שנכנס לנחם את האבל צריך ליסד 
  ,להידברים בתח

 çúô äãåäé éáø)á ãì áåéà ( åòîù
åðéæàä íéòãåéå éìî íéîëç426 àø÷ éàä éì 

åøîà àåäéìà427ú "éúë äî ç á)& (
 åàöî àì øùà ìò åôà äøç åéòø úùìùáå

åâå äðòî'428 áåéàå ïéìî ïéøîà ååä ïåðéà àäã 
 ïàî àðôéìåà àëäî åäééìò íéçðúà äåä àì
 ïéìî àãñéì éòá ìáàì àîçðì ìàòã

àúéîã÷á  
  æò÷ò "à  

שהרי חבריו של איוב היו אומרים 
 משום שצריך , אבל לנחמו לא,דברי אמת

 ,)בדרך אמת (םדברים שהוא יודה עליה
לך ואז יקבל עליו את הדין ויודה למ

 חכה את ואליהו" מה כתוב .הקדוש עליו
 שהודה אחר כך ,"'איוב בדברים וגו

  . הוא וקבל עליו דין שמים ברוך לקדוש

 èåù÷ éìî éøîà ååä áåéàã àééøáç àäã
 åäéàã ïéìî éòáã ïéâá åàì äéì àîçðì ìáà

 åäééìò éãåé)èåù÷ çøàá(ãé÷é ïéãëå  ìá÷
àðéã äéìòåè÷429 äéìò àùéã÷ àëìîì éãåéå 

 áéúë äî)& (äëç åäéìàå430 áåéà úà 
åâå íéøáãá 'á÷ì øúáì éãåàã" ìéá÷å ä

 àéîùã àðéã äéìò  
לכן אנשי לבב שמעו "  כתוב,בא וראה

לכן " ".לה לאל מרשע ושדי מעולילי חל
 ,מים בכלי של,"אנשי לבב שמעו לי

הו  ז,"לה לאל מרשעיחל" .להבחין דברים
ושדי " ".עם בכל יוםוואל ז" שכתוב

) והרי פרשוה (, זה סמוך כנגד זה,"מעול
 הרי ,"כי פעל אדם ישלם לו אל שדי"

ú" áéúë ç)é ãì áåéà ( ááì éùðà ïëì
 ïëì ìåòî éãùå òùøî ìàì äìéìç éì åòîù

ðçáàì àìëá ïéîéìù éì åòîù ááì éùðà à
ää òùøî ìàì äìéìç ïéìî" ã)& ( íòåæ ìàå

íåé ìëá431ìåòî éãùå 432 àìá÷ì êéîñ àã 

                                                                                                                                                        
ת ואפשר שעשו זה כדי " להתייחד על ידי נשמתו בתנ כדי"למסור אדם נשמתו אליה בסוד מ 423

 ).ו"רח(ן "לעורר מ, )אור יקר(להשקיט את הדין מעל כל ישראל 
 )אור יקר(שם המלכות  424
 ).אור יקר(ל שהרי על ידיהם הם גורמים פגם בה "א' הנשמות באות מבחי 425
מו בפעולת דין וקרא לחכמה ודעת שהם מתפשטים ע, לא הזכיר נבונים שזה שרשו של אליהו 426

 ).ז"רמ(הממותק 
שאליהו הוא יצקח ולהיותו שורש הדין ולכן , )אור יקר(וכל דברו בחכמה ובהכרח יש בו סוד  427

רחום בדין ושכל צרותיו היו ' וגם הודיעושהוא ית, נתעורר להוכיח את איוב ולהורות לו צדק דין העליון
 ).ז"רמ(לטובתו 

צד השמאל אבל להיותו דין ממותק ושבו ניוון איוב לטובתו קראם רעיו שהיו כולם בעלי דינים מ 428
 ).ז"רמ(לכן חרה אפו בהם שלא מצאו מענה להתחיל בו בנחמם את איוב 

 ).אור יקר(כלומר יצדיק דין שמים עליו  429
 ).אור יקר(או אפשר לשון המתנה , מלשון צד 430
 ).אור יקר(ל "מלכות כנ 431
 ).אור יקר(יסוד  432
 ).ו"רח(יסוד י "ל מלכות ושד"א 433
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אדם הולך בעולם הזה ועושה מעשיו 
 אותו מעשה תלוי ,וחוטא לפני רבונו
על וכי פ" זהו שכתוב ,עליו לשלם לו דין

.  אותו מעשה ישלם לו"אדם ישלם לו
 כיון , אליו לבו אם ישים,ועם כל זה

 ,שהאדם שם לבו ורצונו לשוב לפני רבונו
אל אלהי הרוחת רוחו ונשמתו אליו "אז 
 ולא , להצרר בצרור החיים,"ףויאס

  .משאיר נפשו בחוץ להדון בדין אחר

 àã)äåî÷åà àäå (éãù ìà433) &( ìòåô éë 
ì íìùé íãàåá àä "àîìò éàäá ìéæà ð434 

 àåää äéøàî éî÷ éèçå éåúãéáò ãéáòå
ää àðéã äéì àîìùì äéìò àéìú àãáåò" ã

 åì íìùé àãáåò àåää åì íìùé íãà ìòåô éë
òååáì åéìà íéùé íà àã ìë í435 øáã ïåéë 

 äéøàî éî÷ àáúàì äéúåòøå äéáì éåù ùð
 åéìà åúîùðå åçåø úåçåøä éäìà ìà ïéãë

óåñàé436 àìå ééçã àøåøöá àøøöúàì 
 àðéãá àðãúàì øáì äéùôðì ÷éáù

àøçà437:  
הוא ) אחר (רבי יוסי אמר דבר זה סוד

 ,בדינים הנסתרים של הקדוש ברוך הוא
 , להדון בדינו" ישלם לועל אדםוכי פ"

ים שאדם עושה בעולם ובאותם מעש
דון כמעשיו ויאבד הזה ומעלהו ל

מי פקד עליו " מה כתוב אחריו ,מהעולם
מי פקד עליו " ,"ארצה ומי שם תבל כלה

ומי שם " , זהו אחיו שגואל אותו,"ארצה
 שבונה בית ובונה בנין עולם "תבל כלה

ם אם ישי" מה כתוב אחריו .ותקון וישוב
 זה שצוה עליו לבנות ,"אליו לבו אדם

 ,לב ורצון אל אותו המת לכוון  צריך,בנין
 מכאן אדם שבא על אותה אשה בשביל

 àæø äìî éàä øîà éñåé éáø)àøçà(æè÷ 
ïéðéãá àåäæé÷á÷ã ïéøéîè "ä438 )àé ãì áåéà (

äéðéãá àðãúàì åì íìùé íãà ìòåô éë439 
ïéãáåò ïåðéàáå440 àîìò éàäá ãéáò ùð øáã 

ðãúàì äéì ÷éìñåéåãáåòë à441 ãéáàúéå 
 äéøúá áéúë äî àîìòî)âé íù ( ã÷ô éî

 åéìò ã÷ô éî äìë ìáú íù éîå äöøà åéìò
 íù éîå äéì ÷éøôã äåçà àåä àã äöøà

àîìò ïééðá éðáå àúéá éðàáã äìë ìáú442 
 äéøúá áéúë äî àáåùéå àðå÷úå)&(  íà

 äéìò ãé÷ôã ùð øá éàä åáì åéìà íéùé

                                                                                                                                                        
כלומר שעוסק בהבלי עולם הזה לאפוקי אם אוסק בדרכי העבודה ובא לפניו חטא שוגג אין בכוחו  434

 ).אור יקר(לברוא משחית 
 ).ו"רח(ה לשון נסתר "אליו להקב' פי 435
נפשות אינם תדיר בצרור החיים אלא לעתים שהרי מדור הנפש בעולם הזה בקרב שאין אותו  436

צרור "ב ש"ע נט ע"ב' עי). אור יקר(אבל רוח ונשמתו תמיד נאספים בצרור החיים , המציאו תצרור החיים
 שמעלה זו של דוד שייכת הקדמה כב, שער הגלגולים' עי. ושם שורש נשמת דוד, הוא כינוי למלכות" החיים

נוחו שי, הוצרכו להתבשר מאתו יתברך, ה ודניאל" הצדיקים גמורים כדוד המלך עוהנה, ל"וז ,לכל הצדיקים
' ה לולי האמנתי לראות בטוב ה"ש דוד המלך ע"וכמ, בעולם הבא ולא יצטרכו לעונשים ולגלגולים האלה

י "ונתבשר ע. 'גוכל ימי חיי ו' אותה אבקש שבתי בבית ה' וכתיב אחת שאלתי מאת ה. 'בארץ החיים וגו
בתר : ל"ב ז" זהר ויחי רכו ע' ועי.כ"ע, 'באמרה והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים וגו, אביגיל הנבואה

בעפרא נפשא אתצריר ואתנהיר ברוחא במאנא דאתלבש ) א שכיך"נ(תריסר ירחי נייחין כלא גופא שביק 
 רוחא אתענג בגנתא דעדן נשמתא סלקא לצרורא דענוגא דכל ענוגין וכלא אתקשר דא בדא לזמנין ידיען

 כלי הנפש נצררת ומאירה ברוח ב,עפרב] נח[ הגוף נשאר ,אחר שנים עשר חדש כולם נחים: תרגום[
 והכל נקשר זה בזה לזמנים , והנשמה עולה לצרור של ענג כל הענוגים, הרוח מתענגת בגן עדן,שמתלבשת

 ,ן שוכנים בתוכם"עולמות שנר' שהן ג', ז דא גן כו"בעוה, ל"א וז"ז ג ע"א על תיקו"בבהגר' עי. כ"ע, .]ידועים
 ונקרא אריכא דשם אריכא דאנפין שאין ,ורא דחיי שהוא עלמא אריכא ונשמה בצר,ע" ורוח בג,ז"נפש בעה

  .שם דין כלל
 ).ו"רח(ה יאספם אליו "ל הקב"ר

 ).אור יקר(היינו בדין החיצונים אבל בדין של קדוש עליון נידונת  437
 ).ז"רמ(ס הגלגול המיוסד על סודות עולם התהו ומלכין קדמאין ותיקונים "ה, )ו"רח(סוד הגלגול  438
 ).ז"רמ(דעו הוא כמה גדולה מצות פריה וריבה י 439
 ).ז"רמ(י מעשה הזווג "כי צדריך שיהיה ע, ירצה שדבר זה לא ישתלם בכח תורה ומצות 440
 ).ו"רח(שמיעט את הדמות ולא הוליד  441
 ).מ"מ(ואדם נקרא עולם קטן , שתיקן לאחיו 442
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 , הרי בנין עולם לא נבנה,ותאוה שלויופי 
 לכןו.  אל המת התכווןשהרי רצון ולב לא

 "אם ישים אליו לבו ברצון הלב"כתוב 
אז רוחו ונשמתו אליו " ,ן אליוושיכו
 , ונמשך אליו להבנות בעולם הזה,"יאסף

 ואדם ,יגוע כל בשר יחד"מה כתוב אחריו 
 אותו ,"יגוע כל בשר יחד" ,"על עפר ישוב

 עכשיו ו,גוף יבלה בעפר וכל אותו בשר
 הרי התחדשות ,"אדם על עפר ישוב"

 וישוב על עפר של בנין של ,הבנין כמקדם
 ועל זה רוח ,גוף אחר כמו שהיה בהתחלה

 וחס על ,קדוש ברוך הואונשמה בידי ה
בני אדם שלא יאבדו מהעולם הזה 

אל אלהי הרוחת " בגלל זה ,ומעולם אחר
  ."לכל בשר

ì àðååëì éòá àðééðá éðáîì àúåòøå àá
àúéî àåääã äéáâì443 éúàã ùð øá ïàëî 

 àúáåàéúå åøéôù ïéâá àúúà àéää ìò
 àäã éðáúà àì àîìò ïééðá àä äìéã
 ïéâáå àúéî éáâì ïååëúà àì àáìå àúåòø
 àáìã àúåòøá åáì åéìà íéùé íà áéúë êë
 óåñàé åéìà åúîùðå åçåø ïéãë äéáâì ïéåëéã
äî àîìò éàäá äàðáúàì äéáâ êùîúàå 

äéøúá áéúë) åè íù( ãçé øùá ìë òåâé 
 àåää ãçé øùá ìë òåâé áåùé øôò ìò íãàå
 àøùá àåää ìëå àøôòá éìáúé àôåâ
 ïéúåúãç àä áåùé øôò ìò íãà àúùäå
 àðééðáã àøôò ìò áåúéå ïéîã÷ìîë àðéðáã
 àã ìòå àúéîã÷á äåäã äîë àøçà àôåâã

á÷ã éåãéá àúîùðå àçåø" åäéìò ñééçå ä
 àùð éðáã àîìò éàäî åãéáàúé àìã

 úåçåøä éäìà ìà êë ïéâá àøçà àîìòîå
øùá ìëì444:  

ויאמר משה אל אהרן קח את "
חמת מלך "  רבי חייא פתח,"'המחתה וגו

 כמה יש "מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה
 מחטאיהם השמרלהם לבני אדם ל

 שהרי בכמה זמנים ,ר מעשיהםוולשמ
 ובכל יום ויום המעשים ,העולם נדון

 ,ים במשקל ומשגיחים עליהם למעלהעול
 וכשמעשי בני אדם לא ,ונכתבים לפניו

 ומתעורר  הרוגז עולה,כשרים לפני המלך
חמת מלך מלאכי " זהו שכתוב ,הדין
 ועל זה בכל יום ויום צריך אדם ,"מות

  . להזהר מחטאיו

åâå äúçîä úà ç÷ ïøäà ìà äùî øîàéå '
)& ( çúô àééç éáø)ãé æè éìùî ( êìî úîç

î úéà äîë äðøôëé íëç ùéàå úåî éëàì
åäééáåçî àøîúñàì àùð éðáì åäì445 

åäééãáåò àøèðìå446 àîìò ïéðîæ äîëá àäã 
 àì÷úîá ïéãáåò àîåéå àîåé ìëáå ïãúà
 åáéúëàå àìéòì åäééìò ïéçéâùîå ïé÷ìñ
 ïøùëúî àì àùð éðáã åäééãáåò ãëå äéî÷

ää øòúà àðéãå àæâåø ÷éìñ àëìî éî÷" ã
àìî êìî úîçòå úåî éë" àîåéå àîåé ìëá ã

á éòá" éåáåçî àøäãæàì ð  
 בשעה שבעלי ,"ואיש חכם יכפרנה"

 ,תלוירוגז הדינים עומדים על העולם וה
 ,אם יש בדור צדיק שרשום למעלה
 הקדוש ברוך הוא משגיח עליו ושוכך

 והיה ,על עבדיורוגז למלך ש] משל[ הרוגז
 בין כך .תובע את השוטר לעשות דין

 ïåäéøàîã àúòùá äðøôëé íëç ùéàå
 éà éìú àæâåøå àîìò ìò ïéîéé÷ ïéðéãã

àìéòì íéùøã äàëæ àøãá çëúùà447á÷ " ä
 æâøúàã àëìîì àæâåø êëúùàå äéá çâùà

àøéèðñ ìò òáú äåäå éåãáò ìò448 ãáòîì 

                                                                                                                                                        
פש אינה מתגלגלת כלל להביא רוחו ונשמתו של מת שם להתגלגל בגוף עושה לו שם אמנם הנ 443

 ).ו"רח(לכוין ביבום לשם מצוה ).אור יקר(ולכן רק נאמר רוח ונשמתו , כדפירש בסבא 
להתפלל שלא יכלה כולם וירחם עליהם כדרכו בסוד הגלגול שחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח  444

 ).אור יקר(
 ).אור יקר(לשוב מהם בתשובה  445
 ).אור יקר(שלא יחטא  446
 .א"א לאפוקי לעיל שהוא חוטמא דז"איש חכם היא רמז לחוטמא דאש& ע ,ב' עי 447
 ).דרך אמת(שוטר העיר , )אור יקר(ל "סמא, שר הטבחים 448
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 , המלך ועמד לפניואוהבו של/ובנכנס אה
 ,רו פניויאה ,כיון שראה אותו המלך

 ,נשאר אותו אהוב המלך לדבר אתו
 כשהגיע השוטר , אחר כך.והמלך שמח

 הסתלק ,וראה פניו של המלך שמחים
 ואז אותו אהוב . ולא עשה דין,והלך לו

 ,בקש מהמלך על עבדיו ומכפר להם
גם כאן . "ואיש חכם יכפרנה"ומשום זה 

   היהרוגזכשמשה ראה 

 äéî÷ í÷å àëìîã àîéçø ìàò éëäãà àðéã
ôðà åøéäðúà àëìî äéì àîçã ïåéë éøàù éå

äéãäá éòúùàì àëìîã àîéçø àåää449 
 àæç àøéèðñ àúà ãë øúáì éãç àëìîå

àëìîã éåôðà450ïàãç 451 äéì ìéæàå ÷ìúñà 
 éòá àîéçø àåää ïéãëå àðéã ãéáò àìå

âáå åäì øôëîå éåãáò ìò àëìîì" ùéàå ë
 äùî àîç ãë àëä óåà äðøôëé íëç

äåä àæâåøã  
  æò÷ò "á  

 "ןויאמר משה אל אהר"תלוי מיד 
לא קטורת  ו,משום שהוא שושבין המלכה

 שהוא מרבה שלום , בידואלאעולה 
הרי קטורת  . וקושר קשר האמונה,בעולם
 קשר , שמחה שלמעלה ושלמטה,פרשוה

שמן "  זהו שכתוב, הרוגזלוקיהאמונה ס
ואיש חכם " ואז ,"ישמח לבקטורת ו

ורחמים רוגז  ינקה ויטהר אותו ,"יכפרנה
  .מתעוררים

éå ãéî éìú ïéâá ïøäà ìà äùî øîà
àúéðåøèîã àðéáùåù åäéàã452 àì úøè÷å 

éåãéá àìà à÷ìñ453àîìù éâñà åäéàã 454 
àúåðîéäîã àøù÷ øéù÷å àîìòá455 úøè÷ 

äåî÷åà àä456 àøåù÷ àúúå àìéòã àúååãç 
ää àæâåøã å÷éìñ àúåðîéäîã" ã)& ( ïîù

äðøôëé íëç ùéàå ïéãëå áì çîùé úøè÷å 
)&(å àæâåø àåääì éëãéå é÷ðé ïéøòúî ïéîçø:  

אל " אמר) א רבי אבא"נ(רבי אלעזר 
ת הקהתי מתוך ותכריתו את שבט משפח

 ,הלוייםרש ו משום שהם גזע וש"הלויים
 שצריך ,"תוווזאת עשו להם וחיו ולא ימ"

 שאף על גב שהם קרובים ,הכהן לתקנם
דש לא יכנסו אלא רק בתקון הכהן ולק

 ,שהוא יודע סימן שיגיעו אליו ולא יותר
 אז שורה כסוי ,דשושמכסים לכלי הקוכ

 , ואסור להם להתקרב ולראות,אחר

 øæòìà éáø)ð"àáà éáø à(çé÷ øîà 
)çé ã àø÷éå ( úåçôùî èáù úà åúéøëú ìà

 àòæâ ïåðéàã ïéâá íéåìä êåúî éúä÷ä
ùøùåéàåéìã à457 )èé íù ( íäì åùò úàæå

 åäì àð÷úàì àðäë éòáã åúåîé àìå åéçå
òàã" ïåìòéé àì àùãå÷ì ïåðéà ïéáéø÷ã â

 àðîéñ òãé àåäã àðäëã àðå÷úá àìà
øéúé àìå äéáâì ïåèîéã458 àéñëî ãëå 

                                                                                                                                                        
 )אור יקר(ראשונות ' דברי שבח והודאה דהיינו ג 449
 ).אור יקר(היינו הספירות העליונות  450
 ).אור יקר(שהמשך להם השפע הצדיק והארים מהבינה שהיא נקראת שמחה  451
 .241לעיל הערה ' לענין לשון שושבינא עי 452
 ' א ניצוצין שםה חיות הקלי"כללותו של הקטרת היא לחלק ולהעלות י 453
והוא מרבה כח היסוד ומתקיים הברית ברית , שהכהן המשמש הוא סוד מלך הדר שמתחבר לאשתו  454

 ).ז"רמ(כהונת עולם 
, קשרא די מהימנותא, עקרא דכלא, שלימו דכלא, ה רחמי"שתיתאה יהו] ספירה: [ב"עיל יא על' עי 455

וכך סגולתו של , )אור יקר(היינו שהוא מקשר ומאחד את הספירות . ודא תפארת ישראל, אחיד לכל סטרין
 .413, 411, 406לעיל הערות ' שהוא חסד או דעת עי, כהן

 ).מ"מ(בינה ' פי 456
', גבורות דדעת דנוק' קהתי הם ה). אור יקר(קהת הוא הבכור של לוי ולכן הוא כמו שורש לכולם  457

ושרש הגבורות הם בדעת ומשם היו בני קהת ' וקג שביסוד דנ"מררי הם ה' ג דגופא דנוק"גרשון הם ה
ולכן אמר הכתוב , ולכן אמר שהם גזע ושרש דלוי ששרש הגבורות הם בדעת ומשם היו בני קהת, )ו"רח(

 ).מ"מ(שהוא בין כתפין דילה ' ג דדעת דנוק"בכתף ישאו לפי שבני קהת הם מה
ה אל הספירות העליונות שאין שהחסד יודע תחום כניסתה של הגבור, הכהן יודע תחום מחיצתם 458

 ).אור יקר(לה ליכנס יותר 
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 ,ניםשהרי דבר בחשאי אין להם אלא לכה
שדבריהם ומעשיהם בסוד ) ועל זה(

בגלל זה .  וללוים להרים קול,ובחשאי
 ועל זה אסור להם ,כהנים בחשאי ובסוד

 , שיין להרמת קול ולגלוי סוד הוא,יין
 שהרי , קולבגלל זה לוים נמסרו להרמת

 ולפרסם דבר , דין בגלוי הוא,בדין נאחזים
 אבל כהן כל דבריו בסוד .לפני הכל

סימן הכל שמאל תהא  (,וחשאי ולא בגלוי
 משום שהוא ימין ,)דוחה וימין מקרבת

כשדינים שרויים בעולם מצד  .)מקרב(
 , ובמה, ימין תהא מקרבת,שמאל

 בסוד דקיק ,שהיא בחשאי ,קטורתב
  הזהבא וראה כשמזבח. ופנימי מהכל

 כשלא ,אחר מתחיל לעורר התעוררותה
נמצאים צדיקים מזבח פנימי מתעורר 

 ועל , והדינים שוככים,אליו ועומד מולו
  . ואז הדין מסתלק,זה עומד מול זה

àùãå÷ éðàîì459 éøù àøçà àéåñë ãë 
ìî àäã éîçîì àáø÷ì ïåì øéñàåä éàùçá 

ì àìà åäééáâì úéà àì éðäë)òå"ã(èé÷ äìîã 
ïåäìã460éàùçáå àæøá ïåäìã àãáåòå ë÷461 

àì÷ àîøàì àåéìå462âá " éàùçá éðäë ë
àæøáå463òå "îç ïåì øéñà ãøà464 àøîçã 

àì÷ àîøàì465âá åäéà ïéæø äàìâìå " ë
 àðéãá àäã àì÷ àîøàì åøñîúà éàåéì

àééìâúàá àðéã ãçàúà466 àîñøôìå åäéà 
 àæøá éåìî ìë àðäë ìáà àìë éî÷ äìî

ùçáå àééìâúàá åàìå éà) àìëã àðîéñ
úáø÷î ïéîéå äçåã àäú ìàîù467(àë÷ ïéâá 

 àðéîé åäéàã)áø÷î(áë÷ ïééøù ïéðéã ãë 
 àäé àðéîé àìàîùã àøèñî àîìòá

éàùçá åäéàã úøåè÷á äîáå àáø÷î468 
àìëî äàîéðôå ÷é÷ã àæøá469ú " éàä ãë ç

àøçà àçáãî470 àøòúàì éøàù 
àúåøòúà471 àçáãî ïéàëæ åçëúùé àì ãë 

àîéðôä472 äéìá÷ì íéà÷å äéáâì øòúà 
éëëúùî ïéðéãåâë÷òå " àã ìá÷ì àîéé÷ ã

÷ìúñà àðéã ïéãëå:  

                                                                                                                                                        
ז לפי שהוא נסתר בתוך "ר' ל המגין ומכסה האור הפנימי אור גימ"הוא סוד אור מקיף כעין החשמ 459

 ).ז"רמ(הפנימיות והגבורות הן המלבישות אותו מבחוץ ולכן אסור ללוים להסתכל בכלים הפנימיים 
הוא סוד ברכת כהנים שסודה בצלם ). אור יקר(בה ללא דיבור מעשה הקרבן עיקרו בכוונת המחש 460

 ).ז"רמ(פ שהוא סוד מקיף הוא פנימי ונעלם בתוך צלם דאימא "דאבא כידוע שאע
 ).אור יקר(ר הדבקות באין סוף כנודע "סוד הספירות בחשאי הם הג 461
 ).אור יקר(בשיר  462
מיות העולמות לעורר את האהבה הלויים בקולם שהוא סוד דין בוקעים האוירים ומעלין פני 463

& ע "י ב'וע). ז"רמ(והכהנים מורידים השפע של הזווג הקדוש שנעשה בצניעות וברזא סוד היסוד והאור 
' ו וה"ה סוד גבורה רי"ק והוא יוצא מן הריא" הוא דנביע בגרון והוא סטרא דבינה שירדה בגרון דעהקול

דגבורה הוא לארמא קלא בשיר ' וים שהם אתיין מסטק ולכן כל עסקם של הל"ג בוצד"אונות הריאה הם ה
ש אין אומרים שירה אלא על היין וכבר כתבנו למעלה שסוד יין של נסכים הוא "והשיר הוא בנסכים כמ

א "דחסדים ואמרו וברזא כידוע שכל רז' ס יין דמנטרא וכהנא הוא בחשאי במחשבה חכמה סט"לבסמא במו
 דאמההוא ביסוד והוא החסד דגגניז בפומא 

ניסוך היין הוא סוד הגבורות דאימא ולכן היה בקולות ושיר כי השיר סוד הגבורה והקול מסטרא  464
ד משמרות "ג שהיא אמא עלאה ותקן כ"ס' דאמא קול גדול ולכן היה שמואל הנביא לוי שנולד מן חנה גי

 ). ו"רח(כ הכהן שהוא חסד אסור להתערב בדבר שאינו מינו "לוים בשירם וא
 ).אור יקר(עליו כנודע ודרשו נכנס יין יצא סוד להלל  465
 ).אור יקר(מלכות  466
ויין מקרבת אותה שתעלה , שמאל שהיא סטרא דלוי תהא דוחה המלכות למטה שיתעוררו דיניה  467

 ).אור יקר(ותתעלם להתייחד עם התפארת בוד הכהן 
 ).אור יקר(שאין שיר בעת הקטרת הקטורת  468
 ).ו"רח(בינה ). אור יקר(והוא בזמבח הפנימי , אוושא מלתא וברוב עםשונה משאר קרבנות שנעשו ב 469
 ).ו"רח(מלכות ). אור יקר(המלכות ' היינו מזבח החיצון שהוא בחי 470
 ).ו"רח(לנקום נקם  471
 ).ו"רח(בינה  472


