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  áò "à  
  àø÷éå úùøô  

שאל לך אות  רבי אלעזר פתח, ויקרא
אלהיך העמק שאלה או הגבה ' ם המע

 הסתכלתי בדורות ראשונים ,למעלה
 מה בין דורות ראשונים ,ודורות אחרונים
 הדורות הראשונים היו .לדורות אחרונים

 בחכמה העליונה כליםתסיודעים ומ
ויודעים לצרף האותיות שנתנו למשה 

הרשעים שבישראל היו אפילו  ו,בסיני
יודעים בתוך האותיות את החכמה 

 ויודעים בתוך האותיות ,העליונה
 ותוך האותיות התחתונות ,העליונות

, חכמה להנהיג את המעשים בעולם הזה
משום שכל אות ואות שנמסרה למשה 
היו מתעטרות ועולות על ראשי החיות 

 וכל החיות היו ,העליונות הקדושות
 , ופורחות לתוך האויר,מתעטרות בהן

שיורד מתוך האויר העליון דקיק ולא 
ועולות ויורדות אותיות גדולות , ידוע

 האותיות הגדולות יורדות .ואותיות דקות
 ,מתוך ההיכל העליון הטמיר של הכל

והאותיות הדקות היו יורדות מתוך היכל 

 çúô øæòìà éáø àø÷éå)àé æ äéòùé (
åäé íòî úåà êì ìàù"éäìà ä" ÷îòä ê

 ïéøãá àðìëúñà äìòîì äáâä åà äìàù
àîã÷ ïéàîã÷ ïéøã ïéá äî ïéàøúá ïéøãå ïé

 ïéòãé ååä ïéàîã÷ ïéøã ïéàøúá ïéøãì
 àôøöì ïéòãéå äàìò àúîëçá ïéìëúñîå

éðéñá äùîì äéì åáéäéúàã ïååúà1 åìéôàå 
ìàøùéá ïåäáã ïéáééç2ïéòãé ååä 3 ïååúà åâ 

 åâå ïéàìò ïååúà åâ ïéòãéå äàìò àúîëç
ïéàúú ïååúà4 ïéãáåò àâäðàì àúîëç 

àäá øñîúàã úàå úà ìëã ïéâá àîìò é
ïéøèòúî ååä äùîì äéì5 åäééùéø ìò ïé÷ìñå 

ïååéçã6ïéùéã÷ ïéàìò 7 ååä ïååéç åäìëå 
åäá éøèòúî8øéåà åâ ïéçøôå àúçðã à9 åâî 

òéãé àìã ÷é÷ã äàìò àøéåà10 ïé÷ìñå 
ïéúçðå11 ïååúà ïé÷é÷ã ïååúàå ïéáøáø ïååúà 

 àøéîè äàìò àìëéä åâî ïéúçð ïéáøáø
ëã àìëéä åâî ïéúçð ååä ïé÷é÷ã ïååúàå àì

                                                 
אותם שהם מן , אין בנו כח בכל הזמן הזה רק להמשיך אלו הנשמות החדשות: ו' ג הק"שעה' עי 1
, יבואו נשמות חדשות יותר מעולות, אבל לעתיד לבא אחר התחיה. שהם סוד נשמה רוח נפש כנודע, ע"הבי

ס " וז'וכו,  עילאהאהנקראת בשם זיהר, ר"הנשמה דאצילות שהיה לאדה' חישהם מעולם האצילות והם מב
כי . לא נכנסו נשמות בהיכל האהבה, שמיום שנחרב בית המקדש, )א"דף רנג ע(ה פרשת פקודי "ש בס"מ

אפשר , ע החדשות"אבל הנשמות שמן הבי. לא נכנסו שם, אלו החדשות דפנים בפנים מן עולם האצילות
  . ן שלאחר החרבןשיבואו אפילו בזמ

, ולכן היו יודעים חכמתא עילאה, בזמן בית המקדש היו הרבה נשמות חדשות נמשכות מזוהר האצילות
היא המדרגה העליונה שבחכמת הקבלה לדעת תוכיות הסודות בסתרי ההשתלשלות וסתרי האותיות 

 ).ז"רמ (וצירופיהם עד שהיו יודעים להשתמש בהם
 .)אור יקר(כגון אחז וחביריו  2
מה , )ב"ב רנד ע"ב זהר ח"חגיגיה יד ע(שנכנסו לפרדס ' ד הד"ע" ידעין ומסתכלין"אצל הצדיקים איתא  3

 ).ז"רמ (שלא אמר כי אם הוו ידעין, שלא אמר כך בחייבין
 ).ב"י בראשית ג ע"שער מאמרי רשב ( אלו מעולם העליון בינה ואלו מעולם התחתון מלכות4
 .ל מזדווג"בכל מקום בזהר ר" טרמתע"ב ש"ו לקמן קמט ע"רח' עי 5
 .)רויהל א(' כי כל חיה תחת אות א 6
 קודם מסירתם למשה היו נעלמות סתומות למעלה ולא היו ).מ"מ(ב מלאכים הנושאים הכסא "י' פי 7

ובהגיע תור נתינת התורה האירו האותיות על ראיש ' מאלכי מרום יודעים תלייתם בשרשם העליונים וכו
 ).אור יקר(החיות ונעטרו החיות בשרשיהם העליונים 

, כדרך כל עלה שהיא כוללת את עלוליו, אותיות הם נכללות מכל הענפים דהיינו התפשטות החיותה 8
היו העלולים בהבדל , ז שלא נתנה תורה"וכ, וכך העלולים נכללים ְמִעלתם מפני שהם יוצאים ממנה

והחיות מאור , ְמִעלתם והעלה בהדל מהעלולים ואל האירו האותיות באותם המציאות הכלולים בהם
, מיד ירדו האותיות מהסתרם והעלמן והאירו האותיות בחיות, האותיות וכיון שנתנו האותיות למשה

 ).אור יקר(והחיות באותיות 
 ).מ"מ(אוירא ' הנק' דהיינו ליסוד דנוק 9

 ).מ"מ(אוירא ' שכל היסודות נק, יסוד דאימא' פי 10
 .)ז"רמ( ן למעלה לקבל תוספת אורן"כל האותיות היו מעלות מ 11
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   .אחר תחתון
  

äàúú àøçà12   

, ואלה ואלה נמסרו למשה בסיני
וחבור האותיות שמתחברות בסתר בכל 

אות יחידה מתחברות '  כמו א,אות ואות
 כולן  וכן',ף' עמה בסתר שתי אחרות ל

נסתרות בתוך  וכולן ,נמסרו למשה בסיני
 אות ,שאל לך אות .החברים אשריהם

 }מתנהגים {לם היו נוסעיםו שכ,ממש
  .בסוד האותיות

ùîì äéì åøñîúà ïéìàå ïéìàå éðéñá ä
 åøéîèá ïàøáçúî ïåðéàã ïååúàã àøåáçå

à ïåâë úàå úà ìëá ' ïàøáçúî àãéçé úà
åøéîèá äîò13ì ïéðøçà ïéøú  'ó ' åäìë ïëå

ëå éðéñá äùîì äéì åøñîúà åâ ïéøéîè åäì
ïåðéà ïéàëæ àéøáç  ùîî úåà úåà êì ìàù

ïååúàã àæøá ïéìèð ååä åäìëã14  
ונתתם לי אות "  מה כתוב,וכן ברחב

 . שזו נקראת אות אמת,' זו אות ו,"אמת
 .ואם תאמר ששאר האותיות אינן אמת

.  אלא האות הזו נקראת אות אמת,כן
אחרונה שבשם '  זו אות ה"העמק שאלה"

 ,ד" זו אות יו, או הגבה למעלה.הקדוש
 וזהו סוד הכתוב ,הראש שבשם הקדוש

 אות מן ,אלהיך'  אות מעם הלךשאל 
 ,' שכתוב מעם ה, משמעהשם הקדוש

 אות ,הוא ברוך שזהו שמו של הקדוש
  .אחת שבו והמשכן עומד על זה

 áéúë äî áçøá ïëå)áé á òùåäé ( íúúðå
å úà àã úîà úåà éì'15 úåà éø÷à àãã 

 úîà ïåðéà åàì ïååúà øàù àîéú éàå úîà
úîà úåà àã úåà àìà ïéàéø÷à 16 ÷îòä 

äìàù17 ä úåà àã ' àîùáã äàøúá
àùéã÷18äìòîì äáâä åà 19åé úà àã " ã

 áéúëã àæø åäéà àãå àùéã÷ àîùáã àùéø
åäé íòî úåà êì ìàù"éäìà ä" úåà ê

åäé íòî áéúëã òîùî àùéã÷ àîùî" ä
 ãç úà àåä êéøá àùãå÷ã àîù åäéà àãã

àã ìò íéà÷ àðëùîå äéáã20  
משכן  כשעלה הענן על הבא וראה

  ושרה עליו כל אותן המרכבות וכל
 àøùå àðëùî ìò àððò ÷éìñ ãë éæç àú

ìëå ïéëéúø ïåðéà ìë éåìò  
  áò "á  

                                                                                                                                                        
פ איכה שזה " שעה'יוע, סמון והיכלא תתאה היא אפריוןא שהיכלא עלאה היא אפר"ב קכז ע" ח'יע 12

' זעירא א' אחות לנו קטנה כידוע ה דששם אותיות קטנות בסומלכות  .וכן הוא ביהל אור, בינה וזה מלכות
 .)יהל אור(זעירא 

 .)יהל אור(ל במילואו כמו שמפרש והולך "ר 13
 הגידו האותיות ש"כמותיות א ולכן הנסים נקראו, עשים על ידיהןהעולמות כולם וכל הנפלאות נכל  14

 .)יהל אור(לאחור 
 שצדק א"קח עג " ח ולקמןא"ז יט ע"תיקו' עי [בסוד גר צדק,  כל נפשות הגרים הם מן המלכות נקבה15

אשר משם נשמות בני , הנקרא אמת, ת הזכר"שיעלו אותה על הת, והיא שאלה מהם, ]כינוי למדת המלכות
 ).לו' ג הק"שעה (ישראל

 .) אוריהל(ל אות הוא סימן על דבר "ר 16
 ).אור יקר(היינו אותיות קטנות  17
' י, אחרונה מלכות' ה. ַּה ְלָמְעָלה ֱאֶהי ַהְעֵמק ְׁשָאָלה אֹו ַהְגֵּב'הְׁשַאל ְל אֹות ֵמִעם : ישעיה אמר לאחז 18
ז והיה אומר לו מה לך לרדוף אחרי הבעלים " הנביא היה כוונתו להחזירו בתשובה ולהבדילו מע).מ"מ(אבא 

הבדל ממנה ולענין מה שאתה חומד , ז"ז בגשמיות ומעשה התולים אשר לעובדי ע"מפני תועלת עניני ע
ה אם חפצך להשיג עניינים גשמיים בעולם הזה "ו של הקבמעשה העולם ותעתועיו אני אתן לך אות מיד

ותהנה בה מענייני הגשמיים ואפם חפצך להשיג ענייני הרוחניים לעולם הבא , שאל לך מאותיות קטנות
 ).אור יקר(שאל לך מאותיות גדולות 

 ).אור יקר(היינו אותיות גדולות  19
 ).מ"מ(ה זו "ם הזה קאים על הוינ משכן שבעול"ה א"ט קאים על הוי"משכן שהוא רומז למט 20
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היו  כולם ,אותם כלי המשכן שלמעלה
ולא יכול משה לבא   מה כתוב.בתוך הענן

אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכתוב 
  .ויבא משה בתוך הענן

éòìã àðëùî éðàî ïåðéà åâ ååä åäìë ì
àððò21 áéúë äî )äì î úåîù ( ìåëé àìå

 ïðòä åéìò ïëù éë ãòåî ìäà ìà àåáì äùî
 áéúëå)çé ãë íù (ïðòä êåúá äùî àáéå  

ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים 
 להיכנס  אם משה לא היה יכול,לילה

 למה היה יושב בהר כל אותם ,למשכן
כדי לקבל () אינו( אלא, ארבעים הימים

 שהרי שני לוחות ,תורה בפעם אחרתה
 ועתה היה בהר ,נשברו בראשונה

  .כבראשונה

 íéòáøàå íåé íéòáøà øäá äùî éäéå
 äìéì)çé ãë úåîù ( ìéëé äåä àì äùî éà

 ìë àøåèá áéúé äåä éàîà àðëùîì àìòàì
 àìà ïéîåé ïéòáøà ïåðéà)ñ"åðéà à) ( ïéâá

 ïéøú àäã àøçà àðîæ àúééøåà àìá÷ì
áúà ïéçåì àøåèá äåä àúùäå àúéîã÷á åø
ïéîã÷ìîë  

 אמר רבי יוסי אם כן והרי כתוב
' ויקם משה את המשכן וכו) שמות מ(

 ,ל משה לבא אל אהל מועדווכתוב ולא יכ
 ,'וכתוב ויהי משה בהר ארבעים יום וגו

 משמע שמשה .'וכתוב ויקרא אל משה וגו
 וכתוב ,היה בהר באותו זמן שקרא לו

עד לא היה בהר  ואהל מו,מאהל מועד
 .של ישראל היה) מחנה( תוך שהרי ב,סיני

 ,אמר לו באותו זמן נשלמו ארבעים ימים
 וענן אחר ,וארבעים ימים היה משה בהר

את המשכן ומתקן את עליון היה מתקן 
 מכל אותן רוחות קדושות ,השלחנות

 שני עננים היו)  שהרי,להתקין מקום
אחד  ,)א ענן המאיר וענן המחשיך"ס(

 ואחד ששרוי היה על ,ס בו משהשנכנ
  .המשכן

 áéúë àäå éëä éà éñåé éáø øîà) î íù
çé (åâå ïëùîä úà äùî í÷éå ' àìå áéúëå

 éäéå áéúëå ãòåî ìäà ìà àáì äùî ìåëé
åâå íåé íéòáøà øäá äùî ' áéúëå) à àø÷éå

à (åâå äùî ìà àø÷éå ' àøåèá äùîã òîùî
 áéúëå äéì àø÷ã àðîæ àåääá äåä)íù (

àî àøåèá äåä àì ãòåî ìäàå ãòåî ìä
 äéì øîà äåä ìàøùéã åäééðéá àäã éðéñã
 ïéîåé ïéòáøà åîéìúùà àðîæ àåääá
 àøçà àððòå àøåèá äùî äåä ïéîåé ïéòáøàå
 ìëî éøåúô ïé÷úå àðëùî ï÷úî äåä äàìò

àäã øúà àð÷úúàì ïéùéã÷ ïéçåø ïåðéà (
ååä éððò éøú22) ñ"êéùçã ïðòå øéäðã ïðò à (

òã ãçäùî äéá ìà23 ìò éøàùã ãçå 
àðëùî24  

מלא את ' וכבוד ה בא וראה מה כתוב
 שהיה ,אֵלאלא ָמִמֵלא  לא כתוב ,המשכן

 ,שלם למעלה ולמטה עם המשכן שלמטה
קון טמיר שירד למטה ונתקנה ית

 áéúë äî éæç àú) î úåîùãì ( ãåáëå
åäé"Äî ïëùîä úà àìî ä àìà áéúë àì àì

Èîàðëùî íò àúúå àìéòì íéìù äåäã àì 
àúúìã25 àúúì úçðã àøéîè àðå÷ú 

                                                 
ואמר שמקדש של מעלה ירד , הכוונה להורות יחוד העולמות בהשתלשלותם - 'כד סליק עננא וכו 21

, וא התחתוןה, ויכס הענן את אהל מועד) לד שם מ(וזה רמוז בפסוק , ושרא ונתייחד עם מקדש של מטה
 העליון שהיה שם בתוך הענן, מלא את המשכן, שהוא כל אותן הרתיכין ומאני מקדשא דלעיל', וכבוד ה

 .)ז"רמ(
שבהר סיני של בריאה שם עאל משה ושם ניתן התורה מצד אימא , שכינה של אצילות ושל בריאההן  22

ולכן ניתן , יום' ושם יצירת הולד במ, ש שהוא בינה כידוע"ח שה"ש בזו,הוא הפה כמדמקנן בכורסייא ושם 
שמשם בא שלא היה במדרגתו אלא בבריאה המשכן של אצילות לא יכול משה לוענן . התורה למי יום

 .)יהל אור(התורה 
 ).ו"רח(מלכות  23
וענן שהיה במשכן דכתיב ביה , ל שענן שהיה בהר שנכנס בו משה היה ענן של מלכות"ר ).ו"רח(בינה  24

 .)?נצרך?מ"מ( הוא ענן הבינה ולא יכול משה לבוא
מ " ומדכתיב מלא שיה לעימבא ָלִמכ "א, שכןלמלא  מ מלכותשהוא' וד ה דאי כפשטיה דקרא שכב'יפ 25

לים  שדהוהש "זו, ההזעולם שבן למשכה באכ "חוא. נהבימן הת לאתמונה שהיא מלכות נשלמ' שכבוד ה
 .)מ"מ(א תתדלא שכנעם מא תתלא ולעי
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 ,ארבעה צדדים של מחנות נגנזו. השכינה
 תקון ראשון של משמרה אחת מאותן

 ראש הכל עד שהתתקנו ה,ארבע מחנות
 גדול ,הגדול הממונה ל" צדקיא,לצד ימין
 שהוא תחת שלטונו של ,המחנות

 ועמו היו מתתקנים כל אותם ,ל"מיכא
 אחד הוקם על וממונה. המחנות תחת ידו

 לפי שכל אותם ,ארבע שלש ארבע למטה
 כשיורדים למטה ,המחנות העליונים

 ,משנים את השם שלהם בשמות אחרים
 .ולמיםכשהם עליונים לא משתנים לע

ל עומד " העליון הזה צדקיאהממונהו
 אות אחת נוצצת על ,עליהם לפנים

 כשהאות הזו , קטנה' והיא א,ראשיהם
נוסעים לאותו מקום  כולם נוצצת

  .שנוצצת ההתנוצצות הזו

àúðéëù úð÷úúàå26 ïééøùîã ïéøèñ òáøà 
åæéðâúà27 äøîùî ãçã äàîã÷ àðå÷ú 

åð÷úúàã ãò àìë ïééøùî òáøà ïåðéàî28 
àé÷ãö àðéîé øèñì àùéø" áø àðîî áø ì

 ìàëéîã àðèìåù úåçú åäéàã ïééøùî
äéîòå29 úåçú ïééøùî ïåðéà ìë ïð÷úúî ååä 

à ìò í÷úà àðîî ãçå äéãéúìú òáø30 
ìëã ïéâá àúúì òáøà31 ïéàìò ïééøùî ïåðéà 

 ïäîùá ïåäìã àîù ïééðùî àúúì ïéúçð ãë
 ïéðøçàãëïéîìòì ïéðúùî àì ïéàìò ïåðéà 32 

àé÷ãö äàìò àðîî éàäå" åâì åäééìò íéà÷ ì
à åäéàå åäééùéø ìò õéöð ãç úà 'àøéòæ33 

 øúà àåääì ïéìèð åäìë õéöð úà éàä ãë
åöéöð éàä õéöðã  

 ,הגדול הממונה ל"נים מהם רזיאלפ
 תחת ,גדול המחנות שעומד לפנים

àéæø åäééðî åâì"ì ïééøùî áø àðîî áø 
 äéîòå ìàëéîã àúåðèìù úåçú åâì àîéé÷ã

                                                                                                                                                        
 .)מ"מ(הארת הבינה שירדה למלכות ומשם נתקנה ' פי 26
 ).ו"רח(בהיכל הרצון  27
 .)מ"מ(ל "מחנות כולם אחר שנתקנו הוא צדקיא' תיקון הראשון מאותם ד' פי 28
 .)מ"מ( ל"עמיה דצדקיא 'פי 29
 .)מ"מ(ב "שלשה שהם יפ "ד 30
שהם לתתא משתנה שמם ' שדותירץ . ל"ל ורזיא"כמו מיכא'  דקשה ליה למה לא הזכיר שם הד'פי 31

 .)מ"מ(כך הזכירם לל ומיכאל שאין שמם משתנה "לכך לא הזכיר שמם אבל רזיא
חדשים לבקרים ) איכה ג(ויאמר שלחני כי עלה השחר כתיב  [פ עח"ר ר"וכן הוא בב' ל בר אינון כו"צ 32

ר נחמן אמר לעולם אין כת של מעלה מקלסת ושונה אלא בכל שמואל ב' חלבו בשם ר'  ר'כוורבה אמונתך 
ר ברכיה השבתי "ה כת של מלאכים חדשה והן אומרים שירה חדשה לפניו והולכין להם א"יום בורא הקב

חלבו והא כתיב ויאמר שלחני כי עלה השחר והגיע זמני לומר שירה אמר לי חנוקא סברת למחנקני ' את ר
אמר שלחני כי עלה השחר אמר לי זה מיכאל וגבריאל שהן שרים של מעלה אמרית מה הוא דין דכתיב וי

 בראשית (ק"בזוה מבואר). ו"לש(ב "לעיל פרשת בראישת לד רע' ועי, ]דכולא מתחלפין ואינון לא מתחלפין
 המתבטלין' ב ביום שנבראו אותן זולת והם', ה ביום שניהם שנבראו מלאכים מיני' ב יש כי) א"סע לד

 אבל. מכולם קטנים הם כי, ט"ענ ל"וכנ) ב"ע ויח, ב"ע יז בראשית (ק"בזוה נזכרים והם יום בכל ומתחדשים
 על יעופף ועוף )כ א בראשית( עליהם הנאמר ,אחד :םמיני' ב והם, מהם גדולים הם' ה ביום שנבראו אותן
 'וכו .למינהו כנף עוף כל ואת )כא שם( עליהם שנאמר מה הוא והשני, למינהו בהם נאמר ולא הארץ

 ולכך ,32נש דבר בחיזו נשא לבני דאתחזון עלאין שליחי אלין הארץ על יעופף ועוף, שם ק"בזוה ]ואיתא[
 תולדות' בפ ש"וכמ, עלמא בהאי כגוונא בגוף ומתלבשים משתנים הם והרי, הארץ על יעופף בהם נאמר

 משתנים אינם הם, למינהו בהם שנאמר אותן אבל .)א"ע צד (יתרו' פ' וע) א"ע קא (וירא' ופ) א"ע קמד(
 ה"זללה י"להרשב נתגלו והם[, בחוש ולא ושכל השגה' בבחי רק אלא אדם לבני מתגלים ואינם לעולם

 ל"ור .שכל ובארח באתכסיא מלאכיא ולכל בתחילתו שם שאמר וזהו, התיקונים את שחיבר בעת א"וזיע
 הם גם הנה, ושכל בהשגה רק אלא בחוש מתגלים ואינם מתלבשים אינם הם אשר המלאכים אותן שגם

 ומתגלים המתלבשים מהראשונים גדולים והם.] התיקונים את שחיבר בעת בהשגתו ל"ז י"להרשב לו נתגלו
 המלאכים ד"ע, לזה להראוים וידיעה צורך לאיזה לארץ השמים מן שנשלחו עלאין השליחין והם כ"ג בחוש

 הם ההנ, למינהו בהם הנאמר המעולים המלאכים אלו כי לי ונראה. וכיוצא ה"ע אבינו לאברהם שנשלחו
 ש"וכמ לעולם משתנה שמם אין אשר המלאכים והם, ן"זו שנברר קודם הראשונים מהנשיקין שיצאו אותן
) ב"ע ב ויקרא (ק"בזוה ש"וכמ משתנה שמם אין אשר מעלה השרי כל והם ,)ד דרוש ד"ומ ן"מ בדרושי (הרב

 כל על הממונים מעלה השרי כל בהם וכיוצא ,ורפאל וגבריאל מיכאל והם, )א' סי עח פ"ר ר"ב (ובמדרש
 סופר רב זגזגאל שמו אכרזיא הכרזה על ממונה, )א"ע קיח פסחים (הברד שר יורקמו וכגון, ודבר דבר

 .)א"ב כט ע"ה ח"דע( )י' סי א"פי ברכה סוף (רבה בדברים ש"וכמ במרום
א "ב רלט ע"א רלד ע"ב ובח"לקמן נג ע' עי). ו"רח(זעירא ' צדקיאל וא' ת ולכך נקוככי צדק היא המל 33

 ).ו"לש(א "ב נח ע"ח' ועי


